7(171) lipiec 2013

Wiadomości Nadarzyńskie

1

reklama

Wiadomości Nadarzyńskie

reklama

reklama

2 		

7(171) lipiec 2013

Z ostatnich Sesji...

Sprawozdanie z działalności
Wójta Gminy Nadarzyn
za 2012 r. /cz. 1

W dniu 19 czerwca 2013 roku odbyła się XXXIV
Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której radni podjęli
następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XXXIV/352/2013 w sprawie zatwierdzenia
projektu POKL „Dobry start – kontynuacja”.
2. Uchwała Nr XXXIV/353/2013 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Nadarzynie.
3. Uchwała Nr XXXIV/354/2013 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn.
4. Uchwała Nr XXXIV/355/2013 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Urzut w Gminie Nadarzyn.
5. Uchwała Nr XXXIV/356/2013 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn rejon
ul. Klonowej.
6. Uchwała Nr XXXIV/357/2013 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn – rejon Czarny Las.
7. Uchwała Nr XXXIV/358/2013 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Szamoty w Gminie Nadarzyn.
8. Uchwała Nr XXXIV/359/2013 w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych
na terenie Gminy Nadarzyn oraz wysokości stawki opłaty.
Informacja na temat nowej stawki i obowiązującego od
1 lipca br. nowego systemu odbioru odpadów komunalnych
na str. 10 - 11 WN.
9. Uchwała Nr XXXIV/360/2013 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVII/297/2012 Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości (Dz. Urz. Wojew. Mazowieckiego 9068
z dnia 12 grudnia 2012 r. poz. 9068).
10. Uchwała Nr XXXIV/361/2013 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2012.
11. Uchwała Nr XXXIV/362/2013 w sprawie udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzyn za 2012 rok.
Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2012 rok oraz sprawozdania z działalności
za 2012 r., a także po analizie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej i uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji
Rewizyjnej - Wójt Gminy Nadarzyn zdecydowaną
większością głosów (13 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się)
uzyskał absolutorium Rady Gminy Nadarzyn. Udzielenie
absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości
działania finansowego Wójta w 2012 roku.
12. Uchwała Nr XXXIV/363/2013 w sprawie zmian
w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
13. Uchwała Nr XXXIV/364/2013 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2019.
Wszystkie uchwały znajdują się na stronie: www.bip.nadarzyn.pl
red.

W 2012 roku w Urzędzie Gminy przeprowadzono 13 kontroli zewnętrznych (w tym 3 wizje lokalne w terenie w ramach
potwierdzenia zakończenia realizacji inwestycji) przez następujące instytucje:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w zakresie: prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń
oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowości
i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia
emerytalne i rentowe; wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych;
- Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
– przeprowadził w sumie 4 kontrole, w tym kontrolę planową
i jednocześnie inwestycyjną (w wyniku zgłoszenia zamiaru
przystąpienia do użytkowania rozbudowanej oczyszczalni
ścieków w Nadarzynie) oraz kontrole oczyszczalni ścieków
w Nadarzynie i Walendowie;
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - w przedmiocie realizacji dochodów budżetowych oraz wykorzystania
środków finansowych otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w 2011 r. – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także
pozostała działalność (m.in. wydatki na dożywianie, świadczenia pielęgnacyjne);
- Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Warszawie - w zakresie gospodarowania środkami Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
przekazanymi na realizację budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej podciśnieniowej w Kajetanach oraz rozbudowę stacji
podciśnieniowej i dwóch przejść przewodami kanalizacji podciśnieniowej pod droga krajową nr 8 w Nadarzynie, a także na
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Wójt Gminy jako organ wykonawczy gminy, działa
w oparciu o Urząd Gminy Nadarzyn oraz jednostki organizacyjne gminy. W 2012 r. Wójt wydał 80 zarządzeń, do wykonania których zobowiązano pracowników Urzędu Gminy i
gminnych jednostek organizacyjnych. Przez cały rok przygotowano również 164 projekty uchwał (Rada Gminy Nadarzyn
podczas 13 Sesji podjęła: 27 uchwał planistycznych, 35
uchwał finansowych, 15 uchwał statutowo - regulaminowych, 10 uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg, 47 uchwał
geodezyjnych, 30 uchwał w sprawach różnych). W Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego opublikowano
91 uchwał dotyczących prawa miejscowego.
Sekretariat Urzędu Gminy Nadarzyn odnotował ponad
1000 umówionych spotkań Wójta z mieszkańcami, przedstawicielami firm i instytucji w sprawach różnych (przy czym
w ciągu roku odbywały się również spotkania, które nie były
wcześniej umawiane). Kancelaria Urzędu Gminy Nadarzyn
w 2012 roku zarejestrowała 16 211 różnego rodzaju pism
(wnioski, podania, informacje itp.) oraz 4 875 faktur.
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realizację budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Wolicy;
- Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie - kontrola
kompleksowa gospodarki finansowej Gminy w 2011 r. Szczegółową kontrolą objęto sprawy z zakresu księgowości i sprawozdawczości, budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
gospodarowania mieniem oraz rozliczeń finansowych jednostek podległych z jednostką samorządu terytorialnego; Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie - kontrolą objęto: projekt pt. „Program rozwojowy „Stop
Stagnacji” wyrównujący szanse edukacyjne dzieci z wiejskiej
szkoły w Ruścu i dający im nadzieję na realizację marzeń
edukacyjnych i życiowych”, nr POKL.09.01.02-14-071/08;
Archiwum Państwowe m. st. Warszawy – kontrola ogólna archiwum zakładowego Urzędu Gminy Nadarzyn.
W ramach wewnętrznej kontroli finansowej przeprowadzono
kontrolę siedmiu jednostek, w zakresie poprawności wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę dla niepublicznych
przedszkoli i szkół.
W ramach wewnętrznego audytu przeprowadzono zadania audytowe w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach
sektora publicznego oraz legalności postępowań w zamówieniach publicznych.
W 2012 r. Komisja Przetargowa przeprowadziła 20  postępowań przetargowych, w tym 3 na roboty budowlane (o wartości
788 573,92 zł brutto), 2 - na dostawy (o wartości 888 071,70 zł
brutto) i 15 postępowań na usługi (o wartości 1 987 842,70 zł).
W archiwum zakładowym znajduje się dokumentacja wytworzona przez Urząd Gminy, Zarząd, Wójta i Radę Gminy
(od 1991 r.). W roku 2012 regularnie przyjmowano do archiwum dokumentację zakończonych spraw przekazaną przez
referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy.
W 2012 r. złożono 20 wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych. Były to wnioski złożone m.in.: do Urzędu
Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej; Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej, Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP, Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora
Województwa Mazowieckiego, Agencji Rozwoju Mazowsza
S.A., Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,
Ministerstwa Sportu. Łącznie pozyskano 2 013 479,84 zł,
z czego 580 000,00 zł (z pięciu źródeł) na zakup samochodu strażackiego dla OSP Nadarzyn, 1 166 000,00 zł (z trzech
źródeł) na budowę kompleksu boisk ORLIK w Młochowie
(Ruścu). Pozostałe środki na realizację projektów w szkołach
(dodatkowe zajęcia dla uczniów), dla animatorów sportu na
boiskach ORLIK, na rozbudowę obelisku na kwaterze polowej na cmentarzu w Nadarzynie, na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP Nadarzyn.
Od 2011 r Gmina Nadarzyn jest członkiem
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”.
Członkostwo umożliwia pozyskiwanie środków zarówno przez gminę, jak i indywidualnych mieszkańców
w czterech różnych dziedzinach: różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, małe projekty i w ramach odnowy wsi.
W ramach LGD „Ziemia Chełmońskiego” pozyskano m.in.
środki na budowę sali widowiskowo - sportowej przy przedszkolu w Nadarzynie.
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BUDŻET GMINY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2012 rok po
uwzględnieniu zmian w trakcie roku przewidywał realizacje
dochodów w wysokości 69 190 022,98 zł, które zostały wykonane w kwocie 64 212 346,47 zł, co stanowi 92,81% planu.
W budżecie 2012 dochody własne stanowiły 79,5%, dotacje: 5,29%, a 15,21% - subwencje.
Na skutek obniżenia górnych stawek podatków, w 2012
roku dochody gminy zostały uszczuplone o łączną kwotę
5 082 909,00 zł,
Po stronie wydatków, po uwzględnieniu zmian budżet
w 2012 r. przewidywał kwotę 61 764 810,35 zł, które zrealizowano w kwocie 57 264 650,33 zł (co stanowi 92,71% planu).
Wydatki bieżące – wykonano w kwocie 50 240 657,82 zł, co
stanowi 87,73% ogółem zrealizowanych wydatków, natomiast
wydatki inwestycyjne – wykonano w kwocie 7 023 992,51 zł,
co stanowi 12,27% ogółem zrealizowanych wydatków.
Z wydatków bieżących przekazano dotacje dla jednostek
instytucji kultury, niepublicznych jednostek oświaty, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
dla Miasta Stołecznego Warszawa na podstawie porozumienia
międzygminnego w łącznej kwocie 7 057 854,18 zł. Do budżetu państwa gmina wpłaciła, w części podstawowej subwencji ogólnej kwotę 5 287 408,73 zł. Na bieżącą działalność jednostek organizacyjnych Gminy Nadarzyn przekazano kwotę
19 638 664,67 zł. Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poza przekazaną dotacją w wysokości 2 202 849,98 zł,
gmina ze środków własnych wydatkowała 1 004 556,87 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

W roku 2012 z wykonanych wydatków ogółem w kwocie
57 264 650,33 zł, na inwestycje została przeznaczona kwota
7 023 992,51 zł, co stanowi 12,27% wszystkich wydatków.
Z zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2012 r. należy
wyszczególnić:

Inwestycje w dziedzinie rolnictwa i łowiectwa:
144 725,49 zł - na sfinansowanie zadań z zakresu zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę.

Inwestycje związane z budową dróg i chodników:

172 305,96 zł - w tym m.in. na budowę nakładki bitumicznej w Starej Wsi, przebudowę drogi w Strzeniówce, budowę
nawierzchni z kostki brukowej w Ruścu, przebudowę drogi
w Rozalinie, przebudowę drogi w granicach pasa drogowego
w Nadarzynie oraz dokumentacje projektowe budowy i przebudowy dróg gminnych oraz skrzyżowań dróg.

Wydatki na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej
i Orkiestry: 623 700,00 zł – w tym zakup samochodu stra-

żackiego i urządzenia hydraulicznego (wyważacz do drzwi) dla OSP Nadarzyn oraz zakup instrumentów.

Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej: 171 881,99 zł – w tym m.in. za-

kup samochodu, miernika prędkości, radiostacji telefonicznej
i sprzętu komputerowo - biurowego.
Inwestycje w zakresie oświaty: 290 612,97 zł w tym koncepcja architektoniczna budowy szkoły podstawowej i gimnazjum w Ruścu, budowa placów zabaw przy SP
Nadarzyn i SP Kostowiec, zakup zmywarki dla Publicznego
Przedszkola w Wolicy.
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Inwestycje w dziedzinie gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska: 3 462 921,29 zł – w tym m.in.:

budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy; rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nadarzynie; budowa kanalizacji
w Strzeniówce, Szamotach, Kajetanach, Ruścu; budowa kolektora podciśnieniowego w Ruścu oraz kolektora tłocznego
w Starej Wsi; dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji w Nadarzynie oraz wykonanie projektu budowy kanalizacji w miejscowościach: Rozalin, Kostowiec, Urzut,
Wola Krakowiańska, Krakowiany, Stara Wieś; budowa oświetlenia ulicznego w Parolach, Urzucie, Nadarzynie i Ruścu.
Wydatki w dziedzinie sportu: 73 554,00 zł - w tym
budowa boiska sportowego „ORLIK” w Ruścu oraz wykonanie dokumentacji projektowej sali widowiskowo - sportowej
w Nadarzynie.

Pozostałe wydatki w tym m.in. na administrację
i zakupy inwestycyjne:

2 076 874,64 zł – w tym budowa budynku Urzędu Gminy,
zakup oprogramowania, sprzętu biurowego i iluminacji świątecznych oraz udział w projekcie: „Rozwój elektronicznej
administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” jak również udział w projekcie: „Przyspieszenie
wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu”, budowa budynków z lokalami socjalnymi; dokumentacja zagospodarowania skweru przy ul. Lipowej
w Nadarzynie; wykonanie monumentu na kwaterze polowej
na cmentarzu w Nadarzynie.

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
REALIZACJI BUDŻETU

ba zatrudnionych w 2012 roku wynosiła 350 osób, w tym:
w oświacie – 272 osób, w Urzędzie Gminy – 61 osób, przy
robotach publicznych – 17 osób; zwolnień lekarskich było
562 szt., na zasiłkach macierzyńskich przebywało 9 osób, za
zasiłkach rehabilitacyjnych 3 osoby) prowadzono następujące czynności, m.in.: comiesięczne naliczanie wynagrodzeń z
uwzględnieniem wszelkich zmian płacowych, sporządzanie
list płac do kasy oraz przelewów na konta osobiste pracowników, naliczanie świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa;
prowadzenie kart wynagrodzeń dla wszystkich pracowników;
comiesięczne rozliczanie rachunków dotyczących umów zleceń; rozliczenia z ZUS dla 10 płatników – sporządzanie deklaracji ZUS DRA, RSA, RCA (oraz rocznego sprawozdania
ZUS IWA); uzgodnienia z ZUS-em kont pracowniczych; sporządzanie raportów ZUS RMUA dla wszystkich pracowników;
rozliczenia z Urzędem Skarbowym, terminowe sporządzanie
przelewów podatku dochodowego; comiesięczne naliczanie
składek na PEFRON oraz sporządzanie deklaracji i przelewu;
W zakresie obsługi kasowej Urzędu Gminy i jednostek
podległych w 2012 roku przyjęto do kasy tytułem dochodów
ogółem 1 713440,00 zł oraz dokonano wypłat na kwotę ogółem 2 498170,00 zł. Ponadto sporządzano raporty kasowe
z budżetu oraz jednostek budżetowych (łącznie 1 149 raportów), prowadzono księgi druków ścisłego zarachowania
oraz obsługę kasową Filii Powiatu Pruszkowskiego w zakresie wydziału komunikacji (247 raportów).
W zakresie sprawozdawczości przygotowywano różnorodne cykliczne sprawozdania do różnych instytucji (poczynając od sprawozdań budżetowych o dochodach oraz
wydatkach – w okresach kwartalnych oraz sprawozdania
półroczne i roczne wraz z częścią opisową – przez sprawozdania do Krajowego Biura Wyborczego z dotacji otrzymanych na zadania w zakresie wyborów samorządowych,
parlamentarnych oraz prezydenckich; sprawozdania z dotacji otrzymanych na zadania z zakresu administracji rządowej do GUS w zakresie środków trwałych, do Kuratorium
Oświaty z dotacji przyznanych na stypendia, z gospodarowania środkami Funduszu Ochrony Środowiska po bilansy
organu i jednostki za 2011 r.
W zakresie wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi sprawdzano dokumenty pod względem formalnym
i rachunkowym; przygotowywano i realizowano przelewy
bankowe (wszelkie transakcje związane z realizacją umów,
porozumień itp. oraz dotyczące spłat kredytów, pożyczek
i odsetek z nimi związanych).

W zakresie opracowywania Budżetu Gminy Nadarzyn na
rok 2012 referat przygotowywał projekty Uchwał Rady Gminy
Nadarzyn oraz Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu.
W zakresie księgowości Urzędu Gminy: prowadzono m.in.
księgowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy oraz wydatków poniesionych na gminne
inwestycje (tj.: 210 raportów kasowych budżetu; 730 wyciągów bankowych; 118 poleceń księgowania; 12 deklaracji ZUS
DRA; 12 deklaracji PIT 4R); księgowanie sprawozdań dostarczonych przez podległe jednostki (75 sprawozdań); analizę
i uzgodnienia kont rozrachunkowych; ewidencja środków trwałych i wyposażenia; monitoring realizacji budżetu w zakresie
wydatków w celu zachowania zasady dyscypliny budżetowej.
W zakresie księgowości budżetowej, m.in. przygotowano
dokumenty do zaksięgowania; wprowadzano dane w systemie elektronicznym firmy INFO-SYSTEM Księgowość
Budżetowa i Planowanie; ewidencjonowano wyciągi bankowe z podziałem na dochody urzędu i budżetu gminy.
W ciągu roku zaewidencjonowano w odrębnych rejestrach
księgowych dochody urzędu i budżetu gminy: 144 wyciągi
bankowe PKO SA, 146 wyciągów bankowych BS Nadarzyn,
295 wyciągów bankowych PKO BP, 441 wyciągów bankowych PBS Ciechanów, 78 PK/Polecenia księgowania.
W zakresie spraw związanych z wynagrodzeniami pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych oraz osób
zatrudnionych na podstawie umów zlecenia (przeciętna licz-

W zakresie realizacji opłat i podatków: na podstawie
złożonych deklaracji prowadzona była kontrola podatkowa
– osób prawnych; wystawiano decyzje wymiaru podatku od
osób fizycznych (podatek rolny – 1 440 pozycji, podatek
leśny – 70 pozycji, podatek od nieruchomości – 8 650
pozycji, łączne zobowiązania pieniężne – 1 404 pozycji);
dokonywano zmian powierzchni działek i gospodarstw
zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
(ok. 1 500 zmian), wydawano decyzje korygujące wymiar
podatku: rolny, leśny i od nieruchomości, tzw. decyzje
przypisu i odpisu podatku (ok. 1 270 decyzji); wydawano
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zaświadczenia o dochodowości i zaleganiu w opłatach
podatków oraz w sprawie zaliczenia okresów pracy
w gospodarstwie rolnym; przygotowywano comiesięczne
dane do sprawozdań budżetowych dotyczących wymiaru
podatków i ulg w podatkach. m.in.: księgowano wpłaty
dotyczące podatków od nieruchomości, od środków
transportowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie,
dzierżawy (łącznie 11 844 pozycji); wydawano
postanowienia o zarachowaniu wpłaty podatnika oraz
decyzje o nadpłatach (400 szt.); rozliczano akcyzę paliwową;
drukowano kwitariusze podatkowe dla sołtysów podatku
rolnego i od nieruchomości w okresach kwartalnych;
uzgadniano konta analityczne podatku od nieruchomości,
rolnego, leśnego transportowego (osoby prawne i fizyczne),
wieczystego użytkowania, dzierżaw, wykup wieczystego
użytkowania gruntu.
W zakresie egzekucji zaległości podatkowych m.in.:
wystawiano upomnienia dla osób fizycznych i osób
prawnych dotyczące zaległości w płatnościach podatków
oraz wieczystego użytkowania, renty planistycznej
i dzierżawy (ok.1082 szt.); wystawiano tytuły wykonawcze
za zaległości podatkowe; wpisy hipotek przymusowych,
wydawano zaświadczenia dotyczące wykreślenia hipoteki.
Ponadto w ramach pracy referatu wystawiano decyzje
dotyczące rozpatrzenia podań dotyczących umorzeń
podatków lub rozłożenia na raty, wydawano zaświadczenia
o udzielonej pomocy de minimis, wystawiano postanowienia
do urzędu skarbowego dotyczące rozpatrzenia podań
w zakresie umorzeń bądź rozłożenia na raty podatków od
spadków i darowizn.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
USŁUG KOMUNALNYCH

- od 1 stycznia do 12 października 2012 r.
Celem działalności Zakładu, zgodnie z jego Statutem, była
realizacja zadań Gminy Nadarzyn z zakresu gospodarki komunalnej, mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb
społeczności lokalnej poprzez prowadzenie działalności usługowej.
Do podstawowych zadań Zakładu należało: prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego dostarczania wody,
w szczególności eksploatacja i utrzymanie sieci i urządzeń
wodociągowych (do 12.10.2012 r.); prowadzenie działalności
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w szczególności eksploatacja i utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych (do
12.10.2012 r.); prowadzenie działalności w zakresie utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów i placów, w tym ich oczyszczanie letnie i zimowe; administrowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz ich utrzymywanie; prowadzenie
działalności z zakresu utrzymania porządku i czystości gminy; utrzymanie i eksploatacja środków transportowych Gminy oraz zapewnienie obsługi komunikacyjnej Urzędu Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych.
W ramach wykonywanych zadań w 2012 roku Zakład
obsługiwał następujące obiekty: Stacje Uzdatniania Wody:
(w Walendowie, o wydajności: 6.600 m3/dobę, w Nadarzynie,
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o wydajności: 1.440 m3/dobę, w Woli Krakowiańskiej,
o wydajności: 956 m3/dobę, w Bielinach, o wydajności: 1.056
m3/dobę oraz gminną sieć wodociągową o łącznej długości:
150.947,75 km.); oczyszczalnie ścieków (w Nadarzynie,
o przepustowości: 1.500 m3/dobę, w Walendowie, o przepustowości: 150 m3/dobę, w Młochowie, o przepustowości: 150
m3/dobę, w Kostowcu, o przepustowości: 46 m3/dobę oraz
gminną sieć kanalizacyjną, w tym podciśnieniową, tłoczną
i grawitacyjną, o łącznej długości 108.811 km; drogi i place
gminne; Zasoby mieszkaniowe Gminy Nadarzyn, budynki,
urządzenia oraz środki transportowe Zakładu.
W roku 2012 Zakład Usług Komunalnych zatrudniał pracowników na 36,5 etatu do 12 października (13,5 na koniec roku), w tym: administracja, obsługa: 6,5 etatu, Sekcja
Oczyszczalni i Kanalizacji: 16 etatów, Sekcja Stacji Uzdatniania
i Wodociągów: 6 etatów, Sekcja Techniczna: 8 etatów.
Sekcja Administracji prowadziła prace w zakresie: obsługi
klientów Zakładu, w tym zawieranie i rejestrowanie umów,
sprzedaży, rozliczania i windykacji należności za wodę i ścieki (przeprowadzono 68 procedur odnośnie odcięcia wody lub
zamknięcia przykanalików, z czego 21 płatników uregulowało zaległości w 100%), monitorowania i analizy kosztów
działalności Zakładu, obsługi księgowo – kadrowej i kasowej
klientów oraz pracowników Zakładu, opracowania, realizacji
i korygowania planu finansowego Zakładu, dostosowywania
wewnętrznych regulaminów i procedur do zmieniającego się
otoczenia prawnego, zarządzania majątkiem trwałym i obrotowym, w tym ochrona i ubezpieczenia, obsługi administracyjnej lokali komunalnych oraz windykacji należności (6 dłużników skierowano do postępowania sądowego), monitorowania
i analizy kosztów utrzymania i dochodów generowanych przez
gospodarkę lokalową, opracowywania materiałów i sprawozdawczości na rzecz jednostek państwowych, m.in. ZUS, GUS,
US, WIOŚ, UW i gminnych, analizy stanu i obsługi systemów
informatycznych używanych w Zakładzie, innych zadań związanych z zarządzaniem Zakładem.
W roku 2012 (do 12 października) zostało zawartych 205
umów na dostawę wody oraz 161 umów na odbiór ścieków.
Liczba odbiorców wynosiła 6.205, w tym woda i ścieki –
2.251, sama woda – 3.675, same ścieki – 279.
W 2012 r. przychody własne Zakładu z tytułu działalności
wodno – ściekowej wyniosły 3.857.214,32 zł netto, w tym: za
wodę 1.939.773,90 zł netto, za ścieki dostarczane siecią kanalizacyjną 1.811.261,38 zł netto, za ścieki dowożone beczkami
asenizacyjnymi 106.179,04 zł netto.
Przychody związane ze świadczeniem usług technicznych
wyniosły 864.114,57 zł netto, w tym z tytułu: budowy sieci
i przyłączy na rzecz gminy 170.015,47 zł netto, usług transportowych 315.388,04 zł netto, utrzymania dróg 141.251,10
zł netto, usług sanitarnych 211.160,96 zł netto, z pozostałych
usług 26.299,00 zł netto.
W 2012 roku Zakład Usług Komunalnych kupił: ciągnik
Farmtrac, pług odśnieżny do ciągnika, urządzenie do czyszczenia kanalizacji typu WUKO, pompy pośrednie na SUW
Bieliny, zawory podciśnieniowe, samochód dostawczy, rozsiewacz piasku i soli.
Środki finansowe zebrane przez Zakład w drodze poboru
czynszu wynoszące 45.476,09 zł przeznaczono na pokrycie
bieżących kosztów związanych z utrzymaniem lokali komunalnych.

7(171) lipiec 2013

Sprawozdanie z działalności
sekcji technicznej

Sprawozdanie z działalności
sekcji wodociągów

Sekcja techniczna zajmowała się m.in. usługami w zakresie: dowozu uczniów do szkół (łącznie 39.758 km), dowozu uczniów na zajęcia na basenie, na różne zajęcia i zawody
międzylekcyjne oraz pozalekcyjne, do kina, teatru, wyjazdy
na wycieczki, kolonie, półkolonie, wyjazdy ze sportowcami
GLKS (łącznie 7.814 km gimbusami); utrzymaniem czystości: w tym m.in. sprzątaniem ulic i chodników oraz opróżnianie koszy ulicznych w centrum Nadarzyna (każdego dnia
oprócz niedziel i świąt), sprzątaniem wiat przystankowych
MZK i PKS na terenie Gminy Nadarzyn (jeden raz tygodniowo), wywozem nieczystości stałych z terenu gminy (łącznie
232,60 Mg), zbiórką oraz wywozem do utylizacji odpadów
wielkogabarytowych pochodzących od mieszkańców gminy
w ramach organizowanej przez Urząd Gminy zbiórki takich
odpadów dwa razy w roku (18,62 Mg); sprawowaniem nadzoru i organizowaniem pracy dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu do kontrolowanej nieodpłatnej pracy na
rzecz Gminy Nadarzyn (łącznie 16 osób, 1438 godzin); sprawowaniem nadzoru i organizowanie pracy dla pracowników
interwencyjnych skierowanych z Urzędu Pracy w okresie
od 01.05.2012 r. do 30.11.2012 r. (w sumie 8 osób); obsługą
Gminy Nadarzyn w zakresie transportu samochodem osobowym (9.024 km) oraz samochodem dostawczym (7.198 km);
innymi pracami w tym m.in.: odśnieżaniem i posypywaniem
piaskiem i solą przystanków autobusowych, zimowym utrzymaniem dróg gminnych własnymi środkami oraz przy pomocy podwykonawców; pracami porządkowymi na terenie
i w pomieszczeniach ZUK; koszeniem poboczy dróg gminnych
(kosiarka ciągnikowa 121 h), usuwaniem ubytków nawierzchni w jezdniach dróg gminnych; naprawą zarwanej jezdni - ul.
Żółwińska (przy mostku); wymianą połamanych płyt chodnikowych; wycinaniem zakrzaczeń przy ul. Starowiejskiej,
przy targowisku, przy ul. Tarniny, ul. Górnej, ul. Brzozowej,
ul. Macierzanki; drobnymi naprawami w mieszkaniach komunalnych; wycinką zakrzaczeń i drzew; usunięciem konarów, przełożeniem siatki ogrodzeniowej, usunięciem
pozostałych po niej słupków oraz wyrównaniem terenu
przy ul Granicznej (droga boczna); pomocą sekcji kanalizacji przy opróżnianiu zalanych studzienek kanalizacyjnych (w tym weekendowe dyżury domowe kierowców);
obsługą targowiska w zakresie wywozu nieczystości stałych (soboty); obsługą autobusów gminnych; obsługą budynków komunalnych i użyteczności publicznej (Wolica
al. Katowicka 35, Nadarzyn ul. Błońska 47, Pl. Poniatowskiego
26 i 29, SP Wola Krakowiańska, Przedszkole Wolica, boiska
„Orlik”) w zakresie wywozu nieczystości płynnych: obsługą
budynków komunalnych w zakresie prowadzenia Książek
Obiektu Budowlanego; zapewnieniem bezpiecznej eksploatacji budynków poprzez zlecanie wymaganych kontroli okresowych, przyjmowaniem zgłoszeń o awariach, usterkach oraz
zlecaniem ich usuwania; kontrolą i zapewnieniem prawidłowego stanu technicznego pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji sekcji, w tym przeglądy i ubezpieczenia (dyspozytor
prowadził ewidencję przeglądów i ubezpieczeń wszystkich pojazdów Zakładu); zapewnieniem dostaw paliwa do pojazdów
oraz jego rozliczaniem; ewidencją tarcz tachografowych oraz
kart drogowych kierowców i pojazdów.

Sekcja ta zajmowała się m.in.: obsługą czterech Stacji
Uzdatniania Wody; eksploatacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Nadarzyn o łącznej długości ponad 150.947,75
km.; montażem nowych i wymianą starych wodomierzy
zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; budową wodociągów (Stara
Wieś ul. Bracka, Nadarzyn ulica boczna od ul. Pruszkowskiej,
Strzeniówka ul. Jastrzębia, Nadarzyn ulica boczna od
Żółwińskiej, Wolica ul. Urocza, wodociąg ф 110); usuwaniem awarii wodociągowych (łącznie 56 sztuk); pracami porządkowymi na stacjach uzdatniania wody, w tym koszenie
trawy na terenach stacji; płukaniem sieci wodociągowych
i hydrantów; wykonywaniem odczytów na koniec każdego
miesiąca: ze studni wodomierzowych gm. Lesznowola (Łazy i
Garbatka), u prywatnych odbiorców, odczyty z większych firm
i instytucji; wykonaniem napraw na Stacjach Uzdatniania Wody
w szczególności wymian odcinka rury φ 225 oraz montaż
pomp pośrednich co zwiększyło wydajność SUW Bieliny i naprawy pomp sieciowych w SUW Wola Krakowiańska.
W porozumieniu z Referatem Inwestycji wykonywała drobne naprawy dróg gminnych, rowów i przepustów.
Wyliczała opłaty za korzystanie ze środowiska.
Wypisywała oraz wydawała wstępnych warunków technicznych oraz warunków technicznych na podłączenie do gminnej
sieci wodociągowej.
Sekcja Wodociągów współpracowała z sekcją kanalizacji
i z sekcją techniczną.
W roku 2012 (do 12 października): pobrano z ujęć
925.539 m3 wody surowej, do sieci wodociągowej dostarczono 871.298 m3 wody uzdatnionej, na cele technologiczne
(m.in. płukania stacji) zużyto 54.241 m3. Wydano 112 szt.
wstępnych warunków technicznych oraz 62 szt. warunków
technicznych na podłączenie do gminnej sieci wodociągowej. Wpływy z tytułu dostawy wody wyniosły w 2012 roku
2.128.989,19 zł brutto (1.971.286,28 zł).
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Sprawozdanie z działalności
sekcji oczyszczalni i kanalizacji
Sekcja zajmowała się m.in.:
- obsługą oczyszczalni ścieków w Nadarzynie, która wyposażona
jest: w punkt zlewny do przyjmowania ścieków z beczek
asenizacyjnych w ilości do 80 m³/dobę, stację do odwadniania
i higienizacji osadów ściekowych, „MONOBELT”,
- obsługą oczyszczalni ścieków w Walendowie wyposażonej
w dwie przepompownie ścieków,
- obsługą oczyszczalni ścieków w Młochowie z 4 lokalnymi
przepompowniami ścieków. Rozpoczęto rozbudowę i modernizację oczyszczalni w Młochowie do przepustowości 200 m3/
dobę,
- obsługą oczyszczalni ścieków w Kostowcu. Sprasowano
z wszystkich oczyszczalni 561 ton, BOS-800. Skierowano
do analizy próby ścieków oczyszczonych z oczyszczalni:
Nadarzyn x 12, Młochów x 4, Walendów x 4, Kostowiec x 4
wyniki zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. Skierowano
do analizy próby osadów ściekowych x 4. Została zakończona
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rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w Nadarzynie.
Sekcja zajmowała się także:
- obsługą kanalizacji tłocznej we wsi Parole, naprawiono
przyłącze kanalizacji ciśnieniowej,
- obsługą stacji podciśnieniowej w Nadarzynie przy
ul Sitarskich z siecią kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wyposażoną w studnie z zaworami podciśnieniowymi,
zgodnie z zapisami w dzienniku pracy,
- obsługą stacji podciśnieniowej w Nadarzynie przy
ul Pruszkowskiej z siecią kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wyposażonej w studnie z zaworami podciśnieniowymi, zgodnie z zapisami w dzienniku pracy.
W roku 2012 wydano 57 szt. warunków technicznych podłączenia do kanalizacji sanitarnej i 56 szt. wstępnych warunków technicznych podłączenia do kanalizacji sanitarnej.
W 2012 roku (do 12 października) na oczyszczalniach
przerobiono łącznie 375.758,00 m3 ścieków. Wpływy z tytułu odbioru ścieków w 2012 roku wyniosły 1.890.649,02
zł brutto (1.750.600,94 zł netto).

Ważne sprawy na bieżąco…
Inwestycje:
- Kompleks oświatowy w Ruścu: wykonawcą tego przedsięwzięcia została firma ROSA BUD S.A. z/s w Radomiu.
Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
- Budowa hali widowiskowo – sportowej przy przedszkolu w Nadarzynie (ul. Sitarskich). Trwają prace budowlane, termin zakończenia inwestycji zgodnie z zawartą
umową przewidziany jest na 2 września br. (fot. poniżej).

Na podstawie sprawozdania przedstawionego na XXXI Sesji
Rady Gminy Nadarzyn w dniu 27 marca 2013 roku - red.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie

„ROZWÓJ – SZANSA – AKTYWNOŚĆ”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że od stycznia 2013 r. rozpoczął realizację projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt pt. „Rozwój - szansa - aktywność” kierowany jest
do osób, które zagrożone są wykluczeniem społecznym, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, są w wieku aktywności zawodowej i borykają się z problemami wychowawczymi.
W ramach projektu zakłada się realizację zadań, które mają
wspierać prawidłowe funkcjonowanie rodzin oraz przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu.
Grażyna Witkowska - Koordynator projektu

- Nowe place zabaw – powstaną przy szkołach podstawowych w Młochowie i w Woli Krakowiańskiej w ramach
programu „Radosna szkoła”. Z dniem 8 lipca br. podpisana została stosowna umowa z terminem realizacji do 30
października 2013 r. Wykonawcą jest Firma PAROLINO
Patrycja Bańska z Ruśca.
- Rusiec ul. Promienista: trwają pracę związane z położeniem nawierzchni, termin realizacji inwestycji uległ wydłużeniu do dnia 30 lipca br. z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających
prowadzenia prac drogowych.
- Przebudowa drogi osiedlowej, bocznej od
ul. Mszczonowskiej w Nadarzynie: rozpoczęły się prace
drogowe związane z położeniem nawierzchni bitumicznej.
Termin zakończenia inwestycji zgodnie z podpisaną umową
przewidziany jest na 10 sierpnia br.
- Remont i modernizacja parku – „Skwer przy
ul. Lipowej w Nadarzynie” (fot. poniżej) – trwają prace
związane z realizacją I etapu tj. części sportowej, które
mają się zakończyć 31 lipca br., II etap inwestycji tj. część
rekreacyjna zgodnie z zawartą umową ma zakończyć się do
dnia 31 października 2014 r.

Gmina Nadarzyn
w Radiu Niepokalanów
Od lutego 2013 r. Gmina Nadarzyn jest obecna na antenie Radia Niepokalanów. Zapraszamy do słuchania audycji
w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 13.10. Podczas naszego
czasu antenowego będą prezentować się między innymi jednostki organizacyjne Gminy Nadarzyn.
Program samorządowy emitowany jest na antenie Radia
Niepokalanów codziennie po godz. 13.10.
Strona internetowa rozgłośni: www.radioniepokalanow.pl
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- Izba Pamięci OSP Nadarzyn – trwają prace projektowe.
Termin zakończenia całej inwestycji przewidziany jest na
10 listopada br.
- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – trwają prace związane z wykonaniem remontów cząstkowych
nawierzchni bitumicznych dróg gminnych;
- Remont nawierzchni mineralno-bitumicznej odcinka
drogi gminnej nr 310345W w Parolach, na powierzchni
1200 m2 - trwają prace związane wykonaniem naprawy nawierzchni;
- Roboty remontowo – budowlane w placówkach oświatowych: co roku w okresie wakacyjnym, na wniosek dyrektorów, prowadzone są remonty i modernizacje placówek oświatowych na terenie Gminy Nadarzyn. W tym roku bedą to:
• roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku
Szkoły Podstawowej w Nadarzynie obejmujące m.in.:
remont 2 toalet na II piętrze w budynku A, malowanie
5 sal lekcyjnych, uzupełnienie kratek wentylacyjnych;
wymiana wykładziny w korytarzu górnym budynku B
i w 8 salach lekcyjnych; zainstalowanie zaworów termostatycznych oraz głowic na grzejnikach w starej części
szkoły; uzupełnienie brakujących kratek zewnętrznych
wentylacyjnych; wymiana terakoty – schody i wejście
I od ul. Sitarskich oraz wybieg; odpowietrzenie kanalizacji;
naprawa instalacji odgromowej; doklejenie wykładzin tarkettu na korytarzach przy bibliotece i szatni.
• roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku
Gimnazjum w Nadarzynie: odwodnienie budynku szkoły,
malowanie auli, malowanie zaplecza pracowni matematycznej, wykonanie zadaszenia nad zewnętrznym wejściem do
kotłowni, wykonanie orynnowania świetlika nad głównym
wejściem (pokrycie blachą świetlika i rynna odprowadzająca wodę), pokrycie papą dachu nad kuchnią i stołówki,
wyłożenie terakotą łącznika z halą w wejściu z zewnątrz,
uzupełnienie glazury w łazienkach uczniowskich, zabezpieczenie schodów zewnętrznych do kuchni materiałem
antypoślizgowym, wykonanie zadaszenia.
• roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku Szkoły
Podstawowej w Ruścu obejmujące m.in.: malowanie jednej ściany w sali oddziału przedszkolnego, toalecie i szatni
przy oddziale zerowym, wykonanie osłon grzejnikowych
w świetlicy, malowanie toalet.
• roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku Szkoły
Podstawowej w Młochowie obejmujące: obróbka kalenicy sali gimnastycznej, renowacja dylatacji w małym korytarzu szkoły, malowanie ścian korytarzy, cyklinowanie podłóg
w 4 salach lekcyjnych.
• roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku Szkoły
Podstawowej w Kostowcu obejmujące: remont dachu,
glifów i gzymsów, wykończenie wejścia do kotłowni.
• roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku
Przedszkola Publicznego w Wolicy obejmujące: malowanie
sali gimnastycznej, odnowienie elewacji w tym: skucie ściany
południowej, mycie i malowanie północnej.
• roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku
Przedszkola Publicznego w Młochowie obejmujące: wyłożenie gresem tarasu i schodów od strony kuchni, wykonanie
opaski wzdłuż budynku; malowanie sal dydaktycznych, sali
gimnastycznej, dwóch korytarzy i szatni, wymianę stolarki
drzwiowej – 6 szt. drzwi.
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W trybie przetargowym wyłoniony został wykonawca ww. remontów, którym została w przypadku szkół
w Nadarzynie, Ruścu, Młochowie, Kostowcu oraz
przedszkoli w Wolicy i Młochowie firma Jacek
Kaźmierczak Firma Handlowo - Usługowo - Budowlana
„JACK” z/s z Kacprowic. Umowę podpisano
w dniu 8 lipca br. Termin zakończenia prac 21 sierpnia br.
• roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku Przedszkola Publicznego w Nadarzynie obejmujące: generalny remont łazienki dla dorosłych na parterze, zdjęcie boazerii ze ścian
korytarzy, malowanie, zamurowanie drzwi do pokoju logopedy,
wybicie drzwi naprzeciwko pokoju dyrektora, wymiana bramy
głównej od ul. Sitarskich, zamontowanie w furtce zamka elektromagnetycznego (po zakończeniu budowy).
Umowa zawarta z P.H.U. Justyna Łapa z Miłkowa w dniu
8 lipca br., termin zakończenia prac 21 sierpnia br.
• roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku Szkoły
Podstawowej w Woli Krakowiańskiej obejmujące:
modernizację hydrantów, wyłożenie płytkami wejść do
łazienek, wymianę drzwi i sedesów, wymianę podłóg na
tarrket w pokoju nauczycielskim i sekretariacie, wymianę
drzwi ewakuacyjnych na metalowe, remont cokołu od frontu budynku – wyłożenie klinkierem, remont balkonu nad
wejściem głównym do budynku szkoły, wymianę daszku
na poliuretanowy.
Wykonawcą został Maciej Janisiów z Otrębus. Umowa
została podpisana w dniu 8 lipca br. Termin zakończenia
prac 21 sierpnia br.
• roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku Szkoły
Podstawowej w Woli Krakowiańskiej obejmujące:
remont klatki schodowej w części mieszkaniowej budynku, wymianę wykładziny, uzupełnienie ubytków pod
wykładziną, malowanie, wykonanie opaski betonowej.
Wykonawcą został Maciejem Janisiów z Otrębus,
a umowę podpisano w dniu 10 lipca br. Termin zakończenia prac 30 września br.
Referat Inwestycji UG Nadarzyn

IX miejsce Nadarzyna w rankingu
Miast Najbardziej Aktywnych
dla Biznesu
Prestiżowy magazyn „Forbes” opublikował Ranking
Miast Najbardziej Atrakcyjnych dla Biznesu. Nadarzyn znalazł się na IX miejscu w kategorii miejscowości do 50 tys.
mieszkańców. Pod uwagę brano wszystkie miasta w Polsce.
Podzielono je na cztery kategorie, w zależności od liczby
mieszkańców: powyżej 300 tys. mieszkańców, od 150 tys.
do 300 tys. mieszkańców, od 50 tys. do 150 tys. mieszkańców i poniżej 50 tys. mieszkańców. O pozycji w zestawieniu
decydowała liczba nowo rejestrowanych firm w ciągu roku,
pomniejszona o likwidacje i upadłości, przeliczona następnie
na 1000 mieszkańców. Wyniki ogłoszono podczas Kongresu
Regionów w Świdnicy w czerwcu 2013 r.
www. forbes.pl
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Nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi
ZAŁOŻENIA
SYSTEMU
1. Założenia nowego systemu zostały określone w uchwałach Rady Gminy Nadarzyn na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina
Nadarzyn przejęła od 1 lipca 2013 roku obowiązek odbierania od mieszkańców i zagospodarowania odpadów komunalnych (powstających w gospodarstwach domowych).
2. Nowy system dotyczy tylko MIESZKAŃCÓW, odpady
komunalne powstające na innych nieruchomościach muszą
być wywożone na dotychczasowych zasadach (poprzez
indywidualne umowy z firmami wywozowymi na odbiór
odpadów).
3. Każda ilość odpadów z posesji będzie zabrana, bez
wpływu na wysokość opłaty, którą ma uiścić właściciel
posesji.

DEKLARACJE

Każdy właściciel posesji musi złożyć deklarację
o wysokości opłaty za wywóz śmieci z zamieszkanej posesji. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości
jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni
od dnia nastąpienia zmiany.
1. W związku z obniżeniem stawek opłat jest nowy wzór
deklaracji „śmieciowej”. Nowe druki deklaracji są dostępne
w Urzędzie Gminy Nadarzyn oraz na stronie internetowej
gminy www.nadarzyn.pl
2. Wypełnione deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy
Nadarzyn (osobiście w kancelarii lub przesłać listownie).
W najbliższej przyszłości zostanie uruchomiony odpowiedni formularz deklaracji w internecie.
3. Deklaracja jest jedynym dokumentem, na podstawie którego należy wpłacać zadeklarowane kwoty.
4. W zabudowie wielorodzinnej deklarację może złożyć zarządca lub osoba upoważniona przez zarząd spółdzielni (na
mocy uchwały członków spółdzielni).

OPŁATY

1. Każdy właściciel posesji w złożonej deklaracji określa wysokość opłaty, którą ma obowiązek uiścić na rzecz
Gminy Nadarzyn do dnia 10 każdego miesiąca, licząc za
poprzedni miesiąc rozliczeniowy.
2. Mieszkańcy będą płacić za wywóz śmieci opłatę wg stawek opłat, które uchwala Rada Gminy Nadarzyn, na podstawie kalkulacji kosztów obsługi.
3. Wysokość opłaty jaką ma uiścić właściciel nieruchomości jest uzależniona od:
- liczby osób zamieszkujących na posesji,
- sposobu zbierania śmieci (segregowane lub nie segregowane),
- przysługującej ulgi.
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STAWKI OPŁAT:
• przy zbieraniu nieselektywnym (bez segregowania) stawka opłaty na 1 osobę/miesiąc wynosi 12 zł,
• przy segregowaniu odpadów, stawka opłaty na 1 osobę/
miesiąc wynosi 7 zł, a na kolejne osoby zamieszkujące
nieruchomość - powyżej 5. (za osobę 6, 7 itd.) stawka
wynosi 3,50 zł,
• w oparciu o te stawki należy obliczyć wysokość miesięcznej opłaty i wpisać do deklaracji.
Opłaty należy wnosić w kasie Urzędu Gminy
lub na konto:
Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24,
05 – 830 Nadarzyn, 61 8017 0002 0000 0260 2000 0102
Bank Spółdzielczy w Nadarzynie
Pierwszą wpłatę należy uiścić do dnia 10 sierpnia 2013 r.

ZBIERANIE ODPADÓW
1. Śmieci z posesji mieszkalnych na terenie Gminy Nadarzyn
będzie odbierać jeden operator - wybrana w przetargu firma
HETMAN, z którą Gmina Nadarzyn podpisała umowę na
obsługę odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów.
2. Każda posesja musi być wyposażona w pojemniki do
zbierania śmieci (worki to również są pojemniki). Operator
dostarczy pojemniki oraz worki na śmieci. Na początku
będzie to tzw. pakiet startowy (liczba worków uzależniona
od liczby mieszkańców), później worki będą dostarczane
przez operatora odbierającego odpady, worki na odpady
zielone będzie można otrzymać również w urzędzie gminy.
Jeżeli ktoś ma własny znormalizowany pojemnik – może
z niego korzystać.
3. Nieselektywne zbieranie odpadów to wyrzucanie wszystkich śmieci do jednego pojemnika.
4. Selektywne zbieranie śmieci to segregowanie ich do różnych pojemników i worków. W naszym systemie przyjęliśmy
następujący podział:
- pojemnik na odpady zmieszane (nie nadające się do recyklingu), worek na odpady segregowane – papier, tworzywa
sztuczne, metal, worek na odpady szklane (tylko szkło opakowaniowe), worek na biodegradowalne odpady zielone (odbierane w sezonie wegetacyjnym).
5. Odpady będą odbierane z posesji w określone dni, każdy
mieszkaniec otrzyma od operatora ulotkę z harmonogramem.
6. Operator odbierający odpady musi zabrać wszystkie odpady, które będą zebrane w pojemnikach i workach, jeżeli będą
one wystawione lub odpowiednio udostępnione w wyznaczone dni. Opróżnianie pojemników odbywać się będzie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z posesji wielorodzinnych – co
tydzień. Wielkość pojemników i częstotliwość odbioru odpadów zostanie ustalona na podstawie rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów, co jest związane z liczbą mieszkańców.
Jeśli pojemnik na odpady okaże się zbyt mały – organizacja
odbioru odpadów zostanie skorygowana.
7. Odpady tzw. problemowe (wielkogabarytowe, elektryczne,
niebezpieczne) będą odbierane w odmienny sposób:
- jako zbiórki sprzed posesji (odpady wielkogabarytowe),
- w ogólnodostępnym Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK) – stałym lub mobilnym.
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Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, w których odbierane będą:
opakowania, szkło, opony, odpady budowlane.
• Nadarzyn (targowisko od strony ul. Błońskiej): dni odbioru 03.08.2013 r., 07.09.2013 r., 05.10.2013r.,02.11.2013
r., 07.12.2013 r.
• Szamoty (przy pętli autobuswej ul. Nadarzyńska) dni odbioru:13.07.2013 r.,10.08.2013r.,14.09.2013 r., 12.10.2013
r.,09.11.2013 r.,14.12.2013 r.
• Stara Wieś (przy pętli autobusowej - ul. Grodziska)
dni odbioru: 17.08.2013 r.,21.09.2013 r.,19.10.2013
r,16.11.2013 r.,21.12.2013 r.
• Rozalin (przy pętli autobusowej - ul. Przemysłowa) dni
odbioru: 27.07.2013 r., 24.08.2013r.,28.09.2013r., 26.10.20
13r.,23.11.2013r.,28.12.2013r.
- w punkcie zbierania odpadów niebezpiecznych,
- w punkcie zbierania odpadów elektrycznych
i elektronicznych.

JAK WŁAŚCIWIE
SEGREGOWAĆ ODPADY
- co wrzucać, a czego nie wrzucać
do określonych pojemników
i worków?

DO POJEMNIKA
NA ODPADY ZMIESZANE
(NIEBIESKI, SZARY, ZIELONY LUB
INNY ODPOWIEDNIO OZNAKOWANY)
Wrzucamy: wszystkie odpady, których nie możemy zbierać do worków na odpady wysegregowane do odzysku,
których nie możemy oddać w innych punktach zbierania odpadów: zanieczyszczone opakowania plastikowe (po oleju lub
kosmetykach) porcelana, ceramika, szkło stołowe, potłuczone
szyby, opakowania ze styropianu, artykuły higieniczne.
Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych, elektrycznych,
odpadów nie mieszczących się w pojemniku, gorącego popiołu, odpadów zielonych.

DO WORKA ŻÓŁTEGO
NA ODPADY SEGREGOWANE
(papier plastik, metal).
Wrzucamy:
papier – gazety, książki, broszury, zeszyty, worki, kartony
i tekturę, opakowania po mleku i sokach, kosmetykach, środkach czystości.
Tworzywa sztuczne – zgniecione i opróżnione butelki po
napojach (tzw. PET), opakowania po jogurtach, kefirach,
serkach, tłuszczach spożywczych, opakowania po środkach
czystości (bez potrzeby mycia i zrywania etykiet), płyty
CD, DVD, BR.
Metal – puszki po napojach, konserwach, garnki, drobny
złom metalowy, zabawki, kapsle, sztućce, narzędzia i przybory, folia aluminiowa.
Nie wrzucamy:
papieru tłustego, zabrudzonego (opakowania po tłustych
produktach spożywczych), kalki i papieru termicznego
i faksowego, tapet, art. higienicznych (m.in.: wacików, pie-
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luch, chusteczek), opakowań z zawartością, opakowań po
olejach spożywczych, silnikowych i maszynowych, smarach, farbach i lakierach, środkach owadobójczych i chwastobójczych, aerozolach, styropianu, wyrobów z gumy.

DO WORKA BIAŁEGO NA
ODPADY SZKLANE
(szkło opakowaniowe)

Wrzucamy:
butelki i słoiki ze szkła białego i kolorowego
po żywności, napojach i kosmetykach – opakowania powinny być czyste.
Nie wrzucamy:
żarówek, lamp rtęciowych, termometrów rtęciowych, reflektorw, szkła stołowego, okiennego, optycznego, naczyń
żaroodpornych, ekranów, luster, szyb samochodowych, lamp
elektronowych, kineskopów, porcelany, ceramiki, doniczek.

DO WORKA NA ODPADY
ZIELONE
(niebieskiego lub czarnego)

Wrzucamy: liście, trawę, połamane gałęzie,
odpady ogrodowe, odpady kuchenne roślinne.
CO ROBIĆ Z INNYMI ODPADAMI:
Elektrośmieci (sprzęt RTV i AGD, sprzęt komputerowy, zabawki elektroniczne, baterie, świetlówki, akumulatory) – oddajemy w mobilnym punkcie zbierania odpadów elektrycznych.
Odpady niebezpieczne (opakowania zawierające farby,
lakiery, oleje, rozpuszczalniki i inne środki chemiczne,) oddajemy w punkcie zbierania odpadów niebezpiecznych
Odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, duże zabawki, materace, duże szyby, lustra) oddajemy w mobilnym
punkcie zbierania segregowanych odpadów komunalnych
(tzw. PSZOK) lub w trakcie akcji zbierania tych odpadów
bezpośrednio z posesji.
Odpady budowlane (z drobnych remontów i wymiany
sprzętów – części armatury, deski, płytki, styropian budowlany, panele i boazeria, drewno budowlane, ramy okienne,
płoty) oddajemy w mobilnym punkcie zbierania segregowanych odpadów komunalnych tzw. PSZOK).
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się
z referatem Urzędu Gminy Nadarzyn
zajmującym się gospodarką odpadami:
Tel. 22 729 81 85 wew. 140, 141, 143, 144
lub przez e-mail: srodowisko@nadarzyn.pl,
odpadykomunalne@nadarzyn.pl
Wszelkie informacje dotyczące nowego systemu znajdują się na stronie www.nadarzyn.pl
w zakładce „ochrona środowiska”
Krzysztof Pietrzykowski - Inspektor ds. ochrony środowiska

Wybory Sołtysa Szamot

W dniu 28 czerwca 2013 r. w Szamotach odbyły się
wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. W głosowaniu wzięło
udział 39 osób. Zgłoszono jednego kandydata - p. Elżbietę
Kościelnicką, dotychczasową Sołtys. Za jej wyborem głosowało 38 osób. Jeden głos okazał się nieważny.
red.
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Gimazjum w Nadarzynie

Wizyta w Azerbejdżanie

W dniach 16 - 23 czerwca 2013 roku grupa uczniów naszego
gimnazjum wraz z opiekunami przebywała w Azerbejdżanie
w miejscowości Mardakan - mieście partnerskim Nadarzyna.
Był to wyjazd w ramach wymiany międzynarodowej młodzieży. Celem wycieczki było poznanie tradycji, kultury i systemu nauczania narodu azerbejdżańskiego, a także odnalezienie śladów Polaków w tym kraju.  W trakcie pobytu uczniowie zwiedzili stolicę Azerbejdżanu Baku. Zobaczyli m.in.:
Stare Miasto, Muzeum Książek Miniaturowych, Muzeum
Historyczne, Muzeum Prezydenta Heydara Aliyeva. Ważnym
elementem był pobyt w Alei Szachidów - mauzoleum bohaterów poległych podczas wojny z Armenią i zabitych przez
Armię Radziecką w 1990 r. Uczniowie odwiedzili także gimnazjum, przedszkole, centrum rehabilitacji. Spędzili dzień na
obozie harcerskim, na którym nawiązali znajomości ze swoimi rówieśnikami.

Fot. arch.szkoły

konkursem świadczy o tym, że nasza młodzież jest coraz
bardziej świadoma zagrożeń i zachowania ekologiczne są
stałym elementem ich życia.
Beata Łaszczewska – Koordynator konkursu
SP Młochów

Święto szkoły

Dnia 26.06.2013 r. w naszej szkole odbył się finał konkursu
„Szkoła z energią” pod patronatem PGE Obrót SA.
Do konkursu przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych
z: Nadarzyna, Młochowa, Kostowca oraz uczniowie
nadarzyńskiego Gimnazjum.
Regulamin konkursu dopuszczał dużą różnorodność form
tak, aby każdy uczeń niezależnie od wieku mógł wziąć
w nim udział. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem,
dlatego komisja nagrodziła aż 23 prace. Na uwagę
zasługuje fakt, że uczestnicy zaprezentowali swoje
prace nie tylko w formie plastycznej, ale w pięknych
wierszach, opowiadaniach, piosenkach, filmach.Wszystkim
uczestnikom i nagrodzonym gratulujemy talentu.
Dziękujemy nauczycielom, którzy wspomagali naszych
konkursowiczów, a PGE Obrót SA za patronat i piękne
nagrody: tablety, słuchawki, mp3, albumy oraz grupowy
wyjazd do Centrum Kopernika w Warszawie.
Celem konkursu było uświadomienie problemu
energetycznego w Polsce i na świecie. Duże zainteresowanie

W sobotę 15 czerwca br. nauczyciele, pracownicy, uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście świętowali 11. urodziny
Szkoły Podstawowej w Młochowie. Uroczystość rozpoczęło
krótkie, ale serdeczne powitanie przez Dyrektora p. Jarosława
Wołkowyckiego licznie przybyłych przyjaciół i sympatyków młochowskiej szkoły, wśród których znaleźli się m.in.:
Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn – p. Tomasz Muchalski,
Sekretarz Gminy Nadarzyn – p. Edyta Gawrońska oraz
Dyrektor GODM „Tęcza” - p. Krystyna Masłowska.
Następnie dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice zaprezentowali długo przygotowywane na tę okazję przedstawienie tym razem aktorzy zabrali nas na szkolną dyskotekę, podczas
której uruchomiony
został przeciwpożarowy „Alarm...”. Po
udanym występie talenty wokalne zademonstrowali laureaci
wewnątrzszkolnego
konkursu na najlepsze
wykonanie piosenki
w języku angielskim.
Następnie swe umiejętności zaprezentowali uczestnicy zajęć
tanecznych. Kolejnym punktem programu był teatrzyk kukiełkowy przygotowany przez członków Gminnego Ogniska
„Tęcza” - filia w Młochowie, po którym funkcjonariuszka nadarzyńskiego Komisariatu Policji oraz przedstawiciel
Straży Gminnej w Nadarzynie zapoznali obecnych z zasadami
bezpiecznego poruszania się po drogach. oraz prawidłowego
przygotowania roweru do jazdy.
Po części artystycznej można było obejrzeć wystawę prac
uczniów, a w kawiarence szkolnej skosztować ich domowych
wypieków. Chętni mogli skorzystać z usług malowania twarzy.
Było także własnoręczne ozdabianie koszulek.
Dalsza część imprezy miała miejsce na szkolnym boisku,
gdzie tradycyjnie już główną atrakcją były dwa niezwykle zacięte i dające mnóstwo radości mecze: w pierwszym spotkaniu
panowie zagrali przeciwko chłopcom w meczu piłki nożnej,
w drugiej konfrontacji panie zmierzyły się z dziewczynkami
podczas gry w kwadrata. Podczas świętowania w młochowskiej szkole, jak zawsze panowała ciepła i rodzinna atmosfera.
Justyna Zalesińska
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Fot. arch. szkoły
Wyjazd był bardzo udany i wszyscy przywieźli niezapomniane wrażenia. Dziękujemy władzom Gminy Nadarzyn
i Dyrekcji Gimnazjum za umożliwienie wyjazdu.
Magdalena Drzewucka
Wicedyrektor Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II

Finał konkursu „Szkoła z energią”
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Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Rozpoczęły się upragnione przez dzieci
i młodzież wakacje. Ostatni dzwonek
rozległ się w pięciu publicznych szkołach
podstawowych i gimnazjum na terenie
Gminy Nadarzyn – jak w całej Polsce w dniu 28 czerwca 2013 r. Wakacyjną przerwę
rozpoczęły także publiczne przedszkola. Były
uroczyste akademie, występy artystyczne,
podsumowania, nagrody, podziękowania
i życzenia. Nie obeszło się bez łez
wzruszenia - szczególnie wśród absolwentów
poszczególnych placówek, ich rodziców oraz
nauczycieli.

SP Nadarzyn
Tradycją w Gminie Nadarzyn jest, iż najlepsi absolwenci
szkół wyróżniający się wynikami w nauce, wynikami ze
sprawdzianów zewnętrznych, prestiżowymi wyróżnieniami
w olimpiadach (na poziomie kraju i województwa) oraz
wzorowym zachowaniem otrzymują ufundowany przez
Wójta Gminy Nadarzyn laptop. W tym roku wyróżnieni
zostali: Małgorzata Szyszka (SP Wola Krakowiańska).
Magdalena Kuch i Natalia Bęza (SP Rusiec), Iga
Wołkowycka, Klaudia Chmura (SP Nadarzyn), Weronika
Bożek (SP Młochów), Zuzanna Nować, Dominika
Żurawska, Bogumiła Orłowska, Paweł Dąbrowski
(Gimnazjum).

Fot. Justyna Bryń

„Rozśpiewane” zakończenie roku w SP Wola Krakowiańska

Nagrody Wójta Gminy Nadarzyn dla najlepszych absolwentek
SP Rusiec wręcza Inspektor Oświaty - Maria Jaworska

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława
Kostki w Kostowcu zatrudni od 1 września 2013 r.
nauczyciela matematyki w wymiarze 15 godzin
tygodniowo oraz nauczyciela techniki
w wymiarze 3 godzin tygodniowo.
Tel: 22 729 91 69; 502 060 541
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej
zatrudni z dniem 1 września 2013 r. nauczyciela
do prowadzenia zajęć muzyki, techniki, plastyki,
koła plastycznego oraz chóru szkolnego.
Łączny wymiar godzin: 1/2 etatu. Tel. 22 729 91 81
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Najlepsi absolwenci Gimnazjum z Wójtem Gminy Nadarzyn
Januszem Grzybem.
red.

Wyróżnienia za współpracę z kombatantami
Podczas uroczystego zakończenia roku kl. III w nadarzyńskim gimnazjum miało miejsce uhonorowanie nauczycieli
współpracujących ze Związkiem Kombatantów RP i BWP.
Dyrektor szkoły pan Zbigniew Reluga został odznaczony najwyższym odznaczeniem Związku Kombatantów RP i BWP za
zasługi na rzecz związku; p. Małgorzata Rec otrzymała odznakę, p. Karolina Podleśna list gratulacyjny z podziękowaniami
za współpracę.
Wyróżnienia wręczyła obecna na uroczystości p. Bożena
Żelazowska - wiceminister ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz p. Zofia Wolanin, współpracująca
od lat z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Nadarzyn
- Członek Zarządu Głównego ZKRP i BWP, Przewodnicząca
Komisji Socjalnej i Opieki Zdrowotnej ZKRP i BWP.
Źródło: www.gimnazjum.nadarzyn.pl

Wiadomości Nadarzyńskie

13

Rodzinne świętowanie
w Nadarzynie

W niedzielę 16 czerwca 2013 r. na terenie przy kościele pw.
św. Klemensa w Nadarzynie, odbył się V Piknik Rodzinny,
który tradycyjnie rozpoczął się o godz. 12.00 Mszą święta
polową. Była to Eucharystia prymicyjna - nowego Wikariusza w nadarzyńskiej parafii ks. Pawła Sobocińskiego.
Po nabożeństwie dzieci z GODM „Tęcza” zaprezentowały przedstawienie profilaktyczne „O Królewnie Śmieszce
bajka inaczej”, następnie wystąpili zwycięzcy tegorocznego
II Festiwalu Małych Form Teatralnych – uczniowie klasy II
c z SP Nadarzyn z przedstawieniem „Wielcy, mali, jedyni i
wspaniali”. Kolejnym punktem programu był pokaz kuchni molekularnej
Wspólna zabawa z harcerzami
w ramach projektu „Świetlica
moje miejsce”,
który zaprezentował p. Marcin
Jabłoński. Jedną
z głównych atrakcji imprezy był
IV Nadarzyński

Bieg Rodzinny o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn, który
ukończyła rekordowa liczba mieszkańców - 187 osób (wyniki na stronie 29).
Po wysiłku fizycznym przyszedł czas na relaks przy występie zespołu NOK Pęd Band oraz pokazie cyrkowym.
Na zakończenie piniku odbył się koncert Orkiestry
OSP Nadarzyn. Wśród wielu różnorodnych atrakcji były
m.in. loteria fantowa (przygotowana prez CARITAS),
malowanie buziek, kawiarenka prowadzona prez harcerzy,
kącik z możliwością przeprowadzania eksperymentów
dla małych „Einsteinów” oraz mnóstwo gier i zabaw dla
najmłodszych.
red.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH
organizowanych w ramach obchodów 560 - lecia nadania praw miejskich Nadarzynowi:
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Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nadarzyn
Ochotnicza Straż Pożarna
w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl
ul. Warszawska 15, 05 - 830 Nadarzyn
tel. 22 729 81 83

Działania ratowniczo - gaśnicze naszej jednostki:

03.06.2013 r. udział zastępu w usuwaniu zwalonych dwóch
drzew w Starej Wsi przy ul. Głogowej. Działania prowadzone były w godzinach popołudniowych. Na miejscu zdarzenia
obecna była Straż Gminna z Nadarzyna.
03.06.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków kolizji drogowej, do której doszło w Ruścu (skrzyżowanie al. Katowickiej
z ul. Szkolną). Działania polegały na neutralizacji rozlanych
płynów eksploatacyjnych i uprzątnięciu potłuczonych szkieł.
Obecna była Policja Pruszków WRD. Działania prowadzone
były w godzinach wieczornych.
05.06.2013 r. udział zastępu w usuwaniu zwalonego drzewa
w Kostowcu (ul. Nauczycielska). Działania prowadzone były
w godzinach południowych.
05.06.2013 r. udział zastępu w pompowaniu wody z zalanej
posesji w Nadarzynie przy al. Katowickiej. Działania były
prowadzone w godzinach wieczornych.
07.06.2013 r. udział zastępu w zabezpieczeniu miejsca lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Wolicy przy ul. Ogrodniczej. Na miejscu zdarzenia obecna była Policja Nadarzyn oraz Pogotowie Ratunkowe zespół
z Otrębus. Działania prowadzone były w godzinach południowych.
08.06.2013 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru śmieci na jednej
z posesji w Ruścu przy ul. Agrestowej. Działania prowadzone
były w godzinach nocnych, a brał w nich udział także jeden za-

stęp PSP Pruszków.
10.06.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków nawałnicy
jaka przeszła przez jedną z miejscowości w naszym powiecie
– Domaniew (gmina Brwinów). Działania polegały na wypompowywaniu wody z zalanych posesji i prowadzone były
od rana do późnych godzin popołudniowych.
12.06.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków wypadku
drogowego w Wolicy. Działania polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia oraz udzieleniu pomocy przedmedycznej
trzem osobom poszkodowanym w dwóch zdarzeniach równolegle. Na miejscu obecne były trzy zespoły Pogotowia
Ratunkowego, Policja Pruszków oraz Nadarzyn. Działania
rozpoczęto w godzinach popołudniowych, a zakończone zostały w godzinach nocnych.
15.06.2013 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru suchych
gałęzi w Strzeniówce przy ul. Spacerowej. Działania były
prowadzone w godzinach południowych; na miejscu obecna
była Policja Nadarzyn.
28.06.2013 r. udział zastępu w usuwaniu zwalonego drzewa
w Nadarzynie przy ul. Nad Mrówką. Działania były prowadzone w godzinach rannych.
Co roku przeprowadzane są kontrole gotowości operacyjno – technicznej jednostek. Tegoroczna kontrola w naszej jednostce odbyła się w dniu 19.06.2013 r. Miała ona
na celu sprawdzenie umiejętności strażaków, dokumentacji
prowadzonej w naszej jednostce oraz gotowości sprzętu do
działań ratowniczo – gaśniczych. Podobnie jak kontrola z
jesieni zeszłego roku, zakończyła się wystawieniem oceny
bardzo dobrej (5).
Dh Arkadiusz Kiliński - Naczelnik OSP Nadarzyn

Od kilku dni do dyżurnego Straży Gminnej docierają informacje o bezpańskich (lub też i nie) psach wałęsających się po
ulicach naszej gminy.
Informuję, że podstawowym obowiązkiem każdego opiekuna psa jest zapewnienie mu właściwych warunków bytowania, o czym mówi wyraźnie ustawa o ochronie zwierząt.
Odpowiednio dostosowane pomieszczenia powinny chronić
psy przed zimnem, upałem, opadami atmosferycznymi. Pies
powinien mieć dostęp do światła dziennego oraz swobodę
ruchu. Właściciel musi także zapewnić mu karmę oraz stały
dostęp do wody.
Musimy pamiętać, jakie są inne nasze obowiązki w przypadku posiadania psa ponieważ ponosimy pełną odpowiedzialność za jego zachowanie. Naszym obowiązkiem jest też
dopilnowanie zwierzęcia, aby było jak najmniej uciążliwe dla
otoczenia.

Obowiązek używania smyczy i kagańca - w Polsce nie
ma jednolitych przepisów nakazujących prowadzenia psa
na smyczy i w kagańcu. W ustawie o ochronie zwierząt napisano: „Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich
kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację
właściciela lub opiekuna” – nie dotyczy to terenu prywatnego o ile jest to teren ogrodzony w sposób uniemożliwiający
psu wyjście. Nakazy, co do sposobu trzymania psa na smyczy lub w kagańcu mogą ponadto wynikać z regulaminów
wewnętrznych przewoźników (dotyczy to np. większości
komunikacji miejskich i zbiorowych), obiektów sportowych
czy centrów handlowych. Smycz, na której jest trzymane
zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień
oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu.
W myśl obowiązujących przepisów przysłowiowy łańcuch dla
psa nie może być krótszy niż trzy metry. Należy wiedzieć, że
art. 77 kodeksu wykroczeń mówi: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu
zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze
nagany.” Natomiast zgodnie z art. 78 Kodeksu Wykroczeń:
„Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do
tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do
1 000 złotych albo karze nagany”. Konkretne środki ostrożności mogą wynikać z ustawy jak i prawa
miejscowego, dlatego też wyraźny obowiązek wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu znajdziemy
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Straż Gminna
w Nadarzynie

Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn
tel. 22 720 08 67
strazgminna@nadarzyn.pl

Obowiązki właścicieli psów
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w stosownej uchwale Rady Gminy.
Obowiązek posiadania identyfikatora - mówi o tym art. 10
a ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt, którego przepis zabrania
puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania
umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Pies
może poruszać się teraz bez nadzoru jedynie po terenie prywatnym i to pod warunkiem, że jest on ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. Właściciel psa, który nie zastosuje się
do nowych reguł, może zostać ukarany mandatem.
Obowiązek usuwania odchodów – z terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku – niedopełnienie tego obowiązku może
nas kosztować nawet 500 zł.
Obowiązek szczepień ochronnych - każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych
szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia
i powtarzane każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu i ograniczenia wolności.
Odpowiedni transport – przewóz zwierzęcia powinien odbywać się środkami dostosowanymi do transportu
w odpowiednich warunkach oraz umożliwiającymi swobodne
leżenie i wstawanie. Podczas dłuższych podróży pamiętajmy
o wodzie, karmie i stosownym odpoczynku dla zwierzęcia.
Pamiętajmy, aby nie pozostawiać psa w zamkniętym samochodzie podczas upalnych dni, gdyż może to doprowadzić nawet do jego śmierci!!!
Nie wszędzie wejdziemy z psem (kotem), a określają to tabliczki informacyjne, w większości miast zabrania się też wprowadzania psów na kąpieliska i inne tereny np. place zabaw.

Obowiązek informowania - niedopuszczalne, a już na pewno
przykre w swych konsekwencjach, będzie pogryzienie przez
naszego pupila innej osoby. W tej kwestii obowiązują także
przepisy określające naszą odpowiedzialność. Chociaż nie ma
takiego obowiązku, to dla naszego własnego dobra, właściwym rozwiązaniem okazuje się zawieszenie tabliczki mówiącej o tym, że w naszym domu znajduje się pies, nie każdy musi
wiedzieć, czy jest to mały jamniczek, czy też pospolity kundelek, ważne, że będzie tabliczka informująca o tym fakcie.
Zakłócenie spokoju - również nazbyt głośne szczekanie naszego psa – bardzo częste przypadki zgłaszane
w ostatnim czasie - może przyczynić się do wyciągnięcia niezbyt miłych konsekwencji. Jeżeli nasz pupil mocno będzie
dawał się sąsiadom we znaki i w związku z tym powstanie sytuacja, że znajdzie się osoba, której to nie odpowiada to może
zostać nam przedstawiony zarzut zakłócania spokoju. Mówi o
tym art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń.
Uwaga kierowcy!!!
Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na prowadzącego pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązek zapewnienia stosownej pomocy (w miarę możliwości), lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa
w art. 33 ust. 3 tj. m. in. lekarza weterynarii, inspektora
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub innej organizacji o podobnym statutowym celu działania, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej lub Gminnej, Służby Leśnej
lub Służby Parków Narodowych, strażnika Państwowej
Straży Łowieckiej.

Nadarzyńskie
kryminałki
• W dniu 13 czerwca 2013 r. około godz. 19.20 dyżurny komisariatu, odebrał telefoniczne zgłoszenie
o dokonanym przez młodego mężczyznę uszkodzeniu samochodu przy ul. Sitarskich
w Nadarzynie. W wyniku niezwłocznie podjętych czynności,
dzielnicowy tutejszej jednostki na jednej z ulic Nadarzyna zauważył odpowiadającego rysopisem mężczyznę. Zatrzymanym
okazał się znajdujący się w stanie nietrzeźwości mieszkaniec
Wolicy. Pytany zaprzeczył, aby miał dokonać urwania klamki przy pojeździe. W celu zapobieżenia możliwości zatarcia
śladów przestępstwa, zatrzymany mężczyzna został osadzony
w areszcie. Po wytrzeźwieniu przedstawiono mu zarzut dokonania przestępstwa zagrożonego karą do 5 lat pozbawienia
wolności. Podejrzany przyznał się do zarzutu i korzystając z
kodeksowych rozwiązań prawnych przystał na karę uzgodnioną z Prokuratorem.
• W dniu 17 czerwca 2013 r. policjanci z Nadarzyna, realizując
powziętą informację, dokonali zatrzymania Pawła S., który będąc zatrudniony w magazynie firmy zajmującej się dystrybucją
kosmetyków, na przestrzeni kilkunastu dni, dokonał kradzieży
kosmetyków o wartości około 1.300 zł. W wyniku dokonanego
przeszukania w miejscu zamieszkania zatrzymanego znalezio-

no część skradzionych rzeczy. Mężczyzna, któremu postawiono zarzut dokonania kradzieży w warunkach czynu ciągłego,
przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze uzgodnionej
z Prokuratorem.
• W dniu 27 czerwca 2013 r. w Wolicy, policjanci
z Nadarzyna dokonali zatrzymania nieletniego, któremu udowodniono kradzież telefonu komórkowego
o wartości około 400 zł, do jakiej doszło cztery dni wcześniej
na boisku przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie. Ponadto
w chwili zatrzymania nieletni wylegitymował się dwoma
dokumentami (legitymacją szkolną i kartą rowerową), na
których przerobił datę urodzenia. Sprawą nieletniego zajął
się III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w
Pruszkowie.
Ponadto w czerwcu 2013 r. policjanci z Nadarzyna dokonali zatrzymania trzech nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi i jedną osobę kierującą zaprzęgiem,
czterech osób poszukiwanych przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, dwie osoby kierujące pojazdami mechanicznymi wbrew orzeczonym zakazom sądowym oraz
jedną osobę za znieważenie funkcjonariusza publicznego
i dwoje nieletnich uciekinierów z palcówek szkolono-wychowawczych.
Policjanci Komisariatu Policji w Nadarzynie poszukują sprawców kilku dotąd nie wyjaśnionych przestępstw
kryminalnych, do których doszło na terenie gminy
w czerwcu 2013 r. i tak:
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Adam Piskorz
Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie

- w nocy z 6 na 7 czerwca 2013 r. na terenie Ruśca i Parol,
czterech nieustalonych sprawców, usiłowało dokonać zaboru
w celu krótkotrwałego użycia trzech pojazdów mechanicznych.
W każdym z pojazdów, który nieudolnie usiłowali uruchomić
uszkodzili stacyjki. Odjechali dopiero czwartym z samochodów, gdzie znaleźli kluczyki pozostawione przez właściciela.
Wcześniej jak ustalono mężczyźni na terenie Ruśca rozbili i porzucili samochód, jaki został skradziony w połowie kwietnia br.
w Białobrzegach. Skradziony zaś w Ruścu Volkswagen Golf,
po kilku dniach został odnaleziony na terenie gminy Tarczyn,
- w nocy z 14 na 15 czerwca 2013 r. w godz. 22.00 – 7.30
w Parolach, nieznani sprawcy dokonali kradzieży około 400
litrów oleju napędowego, który spuścili ze zbiornika ciągnika
siodłowego.
Wszystkim, którzy znajdują się w posiadaniu informacji mogących przyczynić się do wykrycia opisanych przestępstw, a zdecydują się na ich przekazanie, gwarantujemy
pełną anonimowość.
Informacje dotyczące opisanych zdarzeń oraz niepokojące sygnały związane z Państwa bezpieczeństwem, proszę
zgłaszać bezpośrednio do Dyżurnego Komisariatu Policji
w Nadarzynie, pod nr tel. 22 729 81 77. Jednocześnie informuję, iż od dnia 1 lipca 2013 r. ulega wydłużeniu czas
pracy służby dyżurnej KP w Nadarzynie, która będzie pełniona w godzinach od 6.00 do 22.00.
asp. szt. Witold Gołyński
Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie

Zdrowie

Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie
ul. Sitarskich 3; 05-830
Nadarzyn; tel. 22 729 81 28;
Ośrodek Zdrowia w Młochowie
ul. Mazowiecka 5a; 05-831
Młochów; tel. 22 729 91 46;
www.zoz.nadarzyn.pl

Nie sądziliśmy, że odbiór akcji będzie tak zaskakująco pozytywny. Przebadaliśmy ponad 1100 osób, czyli ok. 10 procent
mieszkańców gminy. Zgłosiły się na badania także osoby niezdeklarowane do naszej przychodni twierdząc, że będą korzystać z usług medycznych ośrodka, który otwiera się przed pacjentami. W ich dotychczasowych placówkach takich akcji nie
było. Tym bardziej cieszy nas opinia pacjentów, którzy chętnie
przychodzili do przychodni i nawet nie narzekali na to, że muszą chwilę poczekać na pobranie.
- Świetna akcja, bardzo przemyślana i dobrze zorganizowana- chwalili pacjenci – wyjątkowo bezbolesne pobranie krwi.
W Nadarzyński Tydzień Zdrowia zaangażowany był cały personel w obu placówkach, który sprawnie prowadził bieżące
prace, a także dodatkowy tydzień zdrowia.
Jak informuje dyrektor ośrodka, w planach są już kolejne
akcje prozdrowotne.
- Myślimy o spotkaniach ze specjalistami z określonej dziedziny, na przykład laryngologii czy ginekologii - mówi Adam
Chustecki. - Omawialiby oni najczęstsze problemy z tych dziedzin w formie interaktywnej dyskusji z pacjentami, którzy przychodzą do gabinetu i mają wiele pytań, a być może brak im
śmiałości w ich zadawaniu.
Marzena Nowicka-Prusakiewicz

WAŻNE!!!

Informujemy, że w dniach 22.07-2.08.2013 r.
dyżur będzie pełnił Ośrodek Zdrowia w Młochowie
(ul. Mazowiecka 5a) w godz. 8.00 -18.00 tel. 22 729 91 46.
Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie będzie nieczynny!
W dniach 5.08 - 23.08.2013 r. dyżur będzie pełnił
Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie (ul. Sitarskich 3)
w godz. 8.00 -18.00, tel. 22 739 48 40.
Ośrodek Zdrowia w Młochowie będzie nieczynny!
W dni powszednie w godzinach 18.00 - 8.00 oraz
całodobowo w niedziele i dni wolne od pracy stacjonarna
i wyjazdowa pomoc lekarsko-pielęgniarska w Pruszkowie
ul. Armii Krajowej 2/4 tel. 22 758 67 14
(na wprost wejścia głównego do szpitala)

Nadarzyński tydzień zdrowia
W ramach Nadarzyńskiego Tygodnia Zdrowia z bezpłatnych badań krwi skorzystało 1114 osób.

Pani Krystynie Masłowskiej
Dyrektor GODM „Tęcza”

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem - mówi Adam
Chustecki, dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Nadarzyński Tydzień Zdrowia, w ramach którego pacjenci wykonywali bezpłatne badania krwi, rozpoczął się
10 czerwca i trwał pięć dni. Codziennie do godz. 11:00
w przychodni w Nadarzynie (ul. Sitarskich 3) i w Ośrodku
Zdrowia w Młochowie (ul. Mazowiecka 5) można było wykonać bez skierowania bezpłatne badania profilaktyczne krwi.
- Zakres badań został przygotowany przez naszych specjalistów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci, kobiet
i mężczyzn - stwierdza Adam Chustecki, dyrektor SPGZOZ
w Nadarzynie.
- Badania miały sprawdzić ogólną kondycję pacjentów, zmobilizować ich do sprawdzenia stanu zdrowia. Dziś wszyscy żyjemy bardzo szybko zapominając jak ważna jest profilaktyka.

W czerwcowym numerze WN – w podpisie pod zdjęciem
z Koncertu Jubileuszowego Orkiestry OSP Nadarzyn –
nie podpisaliśmy, że osobą trzecią od lewej była zasłonięta
nieco na zdjęciu – p. Katarzyna Dombska – Inspektor
ds. Funduszy Zewnętrznych również wyróżniona przez
muzyków Orkiestry. Za przeoczenie przepraszamy - red.
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wyrazy współczucia i ubolewania z powody śmierci

Teściowej

składają
Wójt Gminy Nadarzyn i Pracownicy Urzędu Gminy
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Półkolonie w GODM
„Tęcza”

Informacja GKRPA

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Franciszkanek Rodziny
Maryi w Kostowcu - prowadzi nabór dzieci
na rok szkolny 2013/2014. Tel. 519 743 727
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - Sióstr Rodziny
Maryi przyjmuje osoby w podeszłym wieku potrzebujące
całodobowej opieki i pielęgnacji. Poszukujemy
pracowników na stanowiska: opiekun w domu pomocy
społecznej, instruktor terapii zajęciowej (1/4 etatu)
Szczegółowe informacje: tel. 504 79 91 91; 508 434 249
Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi poszukuje
pracownika na stanowisko wychowawcy z okolic
Kostowca, Nadarzyna. Wymagane wykształcenie wyższe
pedagogiczne pedagogika specjalna, resocjalizacyjna,
opiekuńczo wychowawcza, nauki o rodzinie (licencjat lub
magister). Tel. 517 541 169
e-mail: ddz.kostowiec@gmail.com

reklama

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Nadarzynie informuje, że dysponujemy książkami o tematyce uzależnień. Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby GKRPA .
Punkty Konsultacyjno - Informacyjne
Oferta Punktów skierowana jest do mieszkańców z terenu
Gminy Nadarzyn, w szczególności z rodzin z problemami alkoholowymi i ofiar przemocy w rodzinie.
Psycholog
Psycholog przyjmuje w Punkcie Konsultacyjnym dwa razy
w tygodniu: środy 17.00 - 19.00 i piątki 9.30 - 11.30.
Zapisy w dniach przyjęć, Pl. Poniatowskiego 42 (wejście od
strony Ronda Armii Krajowej), tel. 22 729 82 74
Uwaga! Z uwagi na okres urlopowy psycholog nie przyjmuje
w dniach 20 lipca – 4 sierpnia.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/ Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień
Porady w zakresie przeciwdziałania przemocy i spraw dotyczących podjęcia leczenia związanego z uzależnieniami.
Wtorki od 16.15-18.00; Pl. Poniatowskiego 42 (wejście od
strony Ronda Armii Krajowej), tel.22 729-82-74
Prawnik
Poradnictwo specjalistyczne obejmujące zakres spraw rodzinnych i opiekuńczych (dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie). Zapisy pod numerem telefonu
22 739 73 20 w siedzibie GOPS, ul. Mszczonowska 24.
Mityngi AA
Spotkania ludzi dążących do trzeźwości; podczas których mężczyźni i kobiety „dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą
i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu”- źródło: Preambuła AA.
Spotkania odbywają się w każdą niedzielę w godzinach 16.0018.00 w domu parafialnym w Nadarzynie, ul. Kościelna 2.
WSZYSTKIE PORADY I KONSULTACJE
UDZIELANE SĄ BEZPŁATNE !

Kupię używane skrzypce 1/4 w dobrym stanie
TEL. 502 041 694

Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień
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reklama

Krystyna Masłowska - Dyrektor GODM „Tęcza”

Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie zatrudni
nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz pomoc
nauczyciela. Tel. 607 615 231

reklama

Program rekreacyjny to wyjazd na basen i do Kreatywnego
Centrum Rozrywki i Edukacji na kulinarne szaleństwo podczas tych zajęć dzieci same przygotowywały posiłki
z wybranych przez siebie produktów (np.wypiekały rożki, gofry, robiły: sałatki, szaszłyki, pizzę itp.) oraz były na
„laser-zone” tj. laserowym labiryncie. Ponadto, młodzież
w Młochowie została zaproszona przez pana Jana Jarzyńskiego
na wakacyjne wędkowanie. Panu Jenowi bardzo serdecznie
dziękujemy za miło spędzony dzień.

„Złota rączka” poszukuje pracy.
Tel. 501 114 388

reklama

W pierwszym tygodniu lipca
w naszym Ognisku miały miejsce
półkolonie pod hasłem „Myślęwięc nie biorę”. Rozmawialiśmy
z młodzieżą na temat profilaktyki uzależnień głównieod
dopalaczy i narkotyków oraz o bezpieczeństwie na wakacjach.

Przedszkole Publiczne w Wolicy
zaprasza na swoją nową
stronę internetową:
www.publiczneprzedszkolewwolicy.jimdo.com
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aKupno - sprzedaż samochodów

całych i powypadkowych
aKlimatyzacja

www.westcar.pgrs.pl

Kobieta, 32 lata - poszukuje pracy (księgowość lub
administracja), od 01.10.2013 r. Wykształcenie wyższe
ekonomiczne. Doświadczenie w pracy
administracyjno – biurowej. Tel. 668 154 613

reklama

Poszukuję mieszkania do wynajęcia
(1 pokój, kuchnia, łazienka). Tel. 513 440 970
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Salon fryzjerski „MONIKA” (Nadarzyn ul. Krótka 7),
zatrudni lub wynajmie stanowisko manicurzystce.
Tel. 664 551 498; 22 739 88 65.
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reklama

e-mail: biuro@westcar.pgrs.pl

reklama

Specjalizacja: Opel, Fiat, Ford, Daewoo, Skoda, Seat,
francuskie, japońskie

Pracownia protetyczna w Nadarzynie.
Ekspresowa naprawa protez. Tel. 502 142 219

reklama

oleje, hamulce
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aBlacharstwo – lakiernictwo
aSamochody zastępcze
aRozliczenia bezgotówkowe
aHolowanie 24h/dobę
aElektro-mechanika, filtry,

Terapia manualna kręgosłupa i fizjoterapia.
Termoplastyczne wkładki dla dzieci i dorosłych.
Wizyty po umówieniu telefonicznym.
mgr rehabilitacji ruchowej Beata Pawłowska
Tel. 696 024 653 (ul. Modrzewiowa 26a, Nadarzyn)

reklama

ul. Mszczonowska 28 A; 05-830 Nadarzyn
tel. 729 88 05; fax 729 88 02; kom. 603 855 562
czynne: pn – pt 8-17; sobota 8-13

Salon fryzjerski „Monika” (Nadarzyn, ul. Krótka)
przyjmie ucznia na naukę zawodu.
Tel. 664 551 498; 22 739 88 65

reklama

Serwis samochodów

reklama

Rok założenia 1986

reklama

West – car S.C.

reklama

Zatrudnię do pielenia. Tel. 22 729 85 01

reklama

Podnajmę pomieszczenia w nowym salonie urody
w Rozalinie dla: manicurzystki, kosmetyczki i na
masaż, również możliwość zatrudnienia. Informacje
tel. 606 216 906

reklama

Niania z doświadczeniem,
od września, zaopiekuje się dzieckiem.
Tel. 22 2011984

reklama

Nauczyciel z żoną i dzieckiem wynajmą mieszkanie
w Nadarzynie lub okolicy
na okres roku szkolnego 2013 - 2014.
Kontakt Piotr Napiórkowski tel. 604 100 820

reklama

Pogotowie ogrodnicze: wycinki i pielęgnacja drzew,
odśnieżanie, wiosenne prace porządkowe, strzyżenie
zywopłotów, koszenie trawników. Okolice Nadarzyna
Tel. 511 289 481

reklama

Niania z referencjami zaopiekuje się dzieckiem.
Tel. 502 432 697

reklama
reklama

reklama

reklama
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proponuje:
AUGUSTYNOWICZ M.: Księga ogrodów

Publikacja łącząca w sobie wiedzę o stylach ogrodów z wieloma praktycznymi radami dotyczącymi ich prowadzenia. Znajdą
tu Państwo także informacje o ciekawych gatunkach kwiatów, drzew i krzewów, które warto mieć w swoim ogrodzie,
o sposobach atrakcyjnego łączenia roślin ozdobnych i warzyw.

SIMONS P.: Pieśń o poranku

To poruszająca opowieść o miłości,
zdradzie i trudnych życiowych wyborach. Larissa Stark ma wszystko, o czym
tylko można zamarzyć - przystojnego,
kochającego męża, trójkę wspaniałych
dzieci i piękny dom na przedmieściach.
Mogłoby się wydawać, że odnalazła się
w roli przykładnej żony i oddanej matki.
Jednak przypadkowe spotkanie z młodszym nieznajomym mężczyzną zupełnie odmienia jej życie.
Larissa zaczyna kwestionować wszystko, w co do tej pory
wierzyła. Zadaje sobie pytania, które wcześniej były nie do
pomyślenia. Czy zdobędzie się na odważny krok w nieznane?
Czy podąży za swoimi pragnieniami? Cokolwiek postanowi,
ktoś zostanie zdradzony...

Tańcząca Eurydyka. Anna
German we wspomnieniach

To pasjonująca biografia złożona
ze wspomnień krewnych, znajomych i współpracowników Anny
German. O traumatycznym dzieciństwie artystki opowiada jej matka,
o drodze do muzycznej kariery koledzy ze sceny i z lat młodości,
o tragicznym wypadku i rehabilitacji - lekarze, a historię miłości
przedstawia mąż i przyjaciele rodziny. Prawdziwe wydarzenia - nie zawsze wiernie oddane przez film, jeszcze ciekawsze
i bardziej przejmujące niż serial - zilustrowane zostały dużymi
kolorowymi reprodukcjami blisko 200 zdjęć i dokumentów.

HOLT A..: Ósme przykazanie

Kolejna powieść o śledztwach obdarzonej niezwykłą intuicją komisarz Hanne Wilhelmsen. Anne Holt, norweska autorka bestsellerowych kryminałów, odkrywa przed czytelnikami
najmroczniejsze oblicze Skandynawii. Hanne Wilhelmsen
prowadzi dochodzenie w sprawie zabójstwa żony prokuratora okręgowego. Choć mąż ofiary sam wezwał policję, jednak wszystko wskazuje na to, że to on dokonał tej straszliwej
zbrodni. Hanne jest jedyną osobą przekonaną o niewinności
podejrzanego. Śledztwo komplikują wydarzenia pozornie niezwiązane ze sprawą. A wkrótce dochodzi do drugiego morderstwa. Hanne ma przed sobą jedno z najtrudniejszych docho-

dzeń w swojej karierze. Jakby tego było mało, musi się jeszcze
zmierzyć z ogromnymi problemami w życiu osobistym...

MAYLE P.: Marsylski szwindel

Uroczy szelma i utalentowany detektyw Sam Levitt znowu w akcji!
„Marsylski szwindel” to kolejna po
„Wytrawnym przekręcie” opowieść o
jego barwnych przygodach.
W jakie tarapaty były radca prawny
wpakuje się tym razem? Bajecznie
bogaty Francis Reboul proponuje zlecenie w Marsylii, Sam i Elena nie potrafią oprzeć się pokusie szukania nowych ekscytujących przeżyć, szczególnie w tak atrakcyjnym miejscu. Wkrótce oboje
rozkoszują się słońcem na plaży, delektują winem i słynną
marsylską zupą rybną - bouillabaisse. Tymczasem spór o cenny teren na nabrzeżu przybiera na sile... Levitt, reprezentujący
Reboula, trafia w sam środek sieci intryg i bezwzględnej walki
o nieruchomości. Zmuszony jest stawić czoło niebezpiecznym
gangsterom i drapieżnym inwestorom. Czy uda mu się wyjść
cało z opresji?

GROCHOLA K.:
Trochę większy poniedziałek

Mądra książka o tym, co jest naprawdę
ważne! W tomie „Trochę większy poniedziałek” Katarzyna Grochola porywa czytelników w literacką podróż pełną przygód, cudownych chwil, niespodzianek
iżyciowychwskazówek.Zprzymrużeniem
oka i całkiem na serio, z dużą dozą ciepła i
wdzięku opisuje otaczający nas świat i spotykanych ludzi. Podpowiada, jak żyć w zgodzie z samym sobą,
ukazuje magię codzienności, uświadamia nam, czym są bliskość
i prawdziwa miłość. A przede wszystkim udowadnia, że nasze
dziś i jutro zależą od nas, a szczęście jest na wyciągnięcie ręki.

MARININA A..: Cudza maska

Kolejna powieść poczytnej rosyjskiej pisarki o śledztwach
prowadzonych przez major Anastazję Kamieńską. Tym razem musi wyjaśnić ona niezwykle skomplikowaną zagadkę.
Młody, uwielbiany przez czytelniczki autor romansów, Leonid
Paraskiewicz, zginął zastrzelony przed drzwiami własnego
mieszkania. W tym samym czasie żona wpływowego biznesmena prosi Stasowa, emerytowanego milicjanta, by znalazł
dowody niewinności jej męża skazanego za umyślne zabójstwo na osiem lat więzienia. Kamieńska szybko odkrywa, że
morderca Paraskiewicza był tylko pionkiem w grze prowadzonej przez sprytnego przestępcę. Zaś wysiłki Stasowa długo nie
odnoszą skutku - do czasu, gdy detektyw zwraca uwagę na
dziwny szczegół pojawiąjący się w zeznaniu świadka. Okazuje
się, że w obie sprawy zamieszana jest ta sama osoba.
Ewa Marjańska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Nadarzynie

Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt., śr., pt. - 1200- 1900; czw. - 800- 1500;
Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw., pt. - 1200- 1900; śr. - 800- 1500.
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Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Klementyñski

Z życia patrafii:

Z radością informujemy, że w czerwcu 2013 Sakrament
Chrztu przyjęli:
Natalia Tomasik, Zofia Talarek, Rafał Żołyniak, Grzegorz
Grabowski, Julia Janasik, Oskar Dobrzyń, Krzysztof
Borowy, Antonia Kucharska, Małgorzata Tomaszewska,
Konrad Zieliński, Karol Wojciechowski, Maja Serafin.
Sakramentalny Związek Małżeński zawarły następujące
osoby:
Rafał Dumański – Wioletta Kowal, Kamil Reszczyński –
Karolina Marcinkowska, Paweł Dębowski – Ewa Kotarska,
Paweł Greczyn – Anita Zielony.
Z przykrością informujemy, że w czerwcu odeszli
z naszej Parafii:
śp. Helena Zalesińska, śp. Stanisława Mińkowska,
śp. Wacława Olczak, śp. Jadwiga Rutka, śp. Marianna Król,

śp. Janina Wojtkiewicz.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych z naszych rodzin.
Ks. Andrzej Wieczorek
Proboszcz parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Caritas przy Parafii
św. Klemensa w Nadarzynie
Punkt CARITAS przy parafii św. Klemensa
w Nadarzynie mieści się w budynku parafialnym;
czynny jest we wtorki w godz. 10.00 - 12.00
oraz w czwartki w godz. 15.00 -17.00
Stefania Łęcka - Przewodnicząca Parafialnego Caritas
			
Tel. 728 947 323

Internet: http://parafianadarzyn.pl, e-mail: parafia@nadarzyn.biz
Redaguje ks. Andrzej Wieczorek - Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Kultura

To się wydarzyło...

Anity Jankowskiej. Wystąpili również podopieczni Bogdana
Roszczyka – gitara i Andrzeja Kakietka – instrumenty klawiszowe, a także zespół Klubu Seniora NOK „Młodzi duchem”
i laureat wielu nagród - zespół Nok Pęd Band (oba zespoły
prowadzi Marek Rejnowicz). Na zakończenie części popołudniowej naszego święta zaprezentował się zespół dorosłych
mieszkańców (jeszcze bez nazwy) pracujący pod „szkiełkiem i
okiem” Michała Stawarskiego. Było dużo dymu dosłownie i w
przenośni – znany wszystkim lekarz, Szymon Walewski niczym
Ian Gillan zaśpiewał, „zaryczał”i „zakrzyczał” „Smoke on the
water” z repertuaru zespołu Deep Purple. Przyjęty owacjami
bisował ku radości nie tylko fanów „Purpli”.

Minął kolejny rok działalności Nadarzyńskiego Ośrodka
Kultury i znów obchodziliśmy urodziny.
Jak zwykle wykorzystaliśmy nasze święto do zaprezentowania tego, co przez cały rok działo się w ośrodku i nad
czym pracowaliśmy. Tradycją już są popołudniowe pokazy
grup tanecznych, a tych mamy wiele, w dodatku z dużym
„rozrzutem” stylistycznym – od elementów klasyki (baletnice
naszej prima baleriny Agnieszki Biedrzyckiej), przez taniec
nowoczesny (grupy Angeliki Sierpińskiej), modern jazz (podopieczni Pauliny Piśkiewicz), hip hop – Klubu Grawitacja i
Szymona Kowalewskiego, kończąc na tańcu towarzyskim

Oczywiście były też wystawy: foto – podopiecznych Marka Zdrzyłowskiego, plastyczna (równieżw plenerze) - dzieci
pracujących pod opieką Eli Baur, modelarstwa - chłopaków
Włodzimierza Wencla i rękodzieła - uczestniczek warsztatów
prowadzonych przez Marzenę Latoszek. Wszystko to można
zobaczyć na naszej stronie w zakładce „galeria”.
Uczestników tegorocznych urodzin, mam nadzieję, miło
zaskoczyliśmy – zamiast tortu były darmowe lody urodzinowe, które rozdawały nasze instruktorki. Poza tym można było
„łapać” wielkie bańki mydlane, a klaun, który na co dzień jest
Marzeną Latoszek tworzył rzeźby z balonów – za co ogromnie
dziękujemy.
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Wieczorem odbyła się premiera (już trzecia!) NOK!Teatru. Tym razem była to jednoaktówka „Jestem
zabójcą”, którą niechcący wpisaliśmy się w rocznicę 220-lecia urodzin hrabiego Aleksandra Fredry.
Grali w niej „nadworni” aktorzy NOK Teatru - Jarosław Świętochowski (prowadzi własną firmę), Anna Balsam (instruktorka NOK), Katarzyna Akram (instruktor NOK i sekretarz Szkoły Podstawowej w Młochowie), Marcin Szwed (od niedawna
także instruktor NOK w świetlicy w Młochowie), oraz dwoje debiutantów - ale jakich!!! - Michał Wilczak (informatyk
Urzędu Gminy Nadarzyn) i Magda Drzewiecka (nauczycielka
języka angielskiego w nadarzyńskim gimnazjum).
Czy się udało? Aktorzy spisali się znakomicie! Premiera
przyjęta została owacją na stojąco!!!
W tym miejscu muszę koniecznie podkreślić fakt, że nasz
(a właściwie Wasz Drodzy Czytelnicy) teatr wspierany jest
przez pomysły i pracę zarówno reżyserską jak i scenograficzno
– kostiumologiczną wielu osób. Jola Zalesińska – pracownik
NOK pomalowała meble na biało, stała się też tymczasowym
tapicerem i to dzięki jej talentowi stare fotele z dawnego USC
nabrały miodowo - salonowego charakteru, kilim na ścianie
to także dzieło rąk Joli, tzn. wkomponowała go w sceniczną
przestrzeń, przyniósłszy uprzednio z ... własnego domu, a także z finezją upięła firany. Rekwizyty przynosiliśmy z domów
lub kupowaliśmy na allegro. Kostiumy wypożyczył nam nieodpłatnie Teatr Narodowy, kilka kupiliśmy - gdzie? oczywiście w second handzie, niektóre „przywędrowały” z naszych
prywatnych szaf.
I jeszcze jedno - gdyby nie praca Ani Balsam - asystentki od
wszystkiego, ten projekt nie mógłby się udać.
Wszystkim bardzo dziękuję. Przygotowanie przedstawienia
to naprawdę ciężka robota, zwłaszcza, że pracowaliśmy nad
nim po naszych etatowych godzinach, co wymagało samozaparcia i wielu wyrzeczeń. Aktorom dziękuję za zaufanie, a
Państwa zapraszam do NOK! Teatru!
W tym roku NOK po raz pierwszy przyznał „Świadectwa
z czerwonym paskiem” – tak nazwaliśmy statuetki, które co
roku będziemy wręczać osobom, szczególnie wspierającym
działalność Ośrodka. Kapituła jednogłośnie przyznała cztery
Świadectwa:
- w kategorii „Mąż NOK-u” Świadectwo otrzymał Shahzad
Akram, który finansowo i rzeczowo wspierał działalność
NOK (dlaczego „mąż”? – pan Shahzad jest mężem instruktorki NOK - Kasi Akram).
- Muszę podkreślić, że zasługujących na statuetkę w tej kategorii było (i jest) wielu m.in. mąż Moniki Majewskiej, czy
Agnieszki Sokołowskiej, mój własny także.
- w kategorii „NOK Press Foto” Świadectwo otrzymała
Maria Kołecka, która jest kronikarką życia społecznego
Nadarzyna, autorką wielu tysięcy zdjęć z różnych uroczystości gminnych, wierną bywalczynią imprez NOK i stałą
ich fotoreporterką. Maria jest również dobrym duchem naszych poczynań - za co wielkie dzięki!
- w kategorii „Super Woman” Świadectwo przyznaliśmy
Agnieszce Olton-Janik. Długo zastanawialiśmy się jak nazwać tę kategorię i ostatecznie uznaliśmy, że „super woman” najlepiej odda osobowość laureatki – pełnej energii
inicjatorki różnych akcji, m.in. Eko Konkursu (w tym roku
to już IV edycja).
- w kategorii „Alma Father” Świadectwo otrzymał nasz
wójt Janusz Grzyb. Dlaczego? Nazwa mówi sama za siebie.
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Wszystkim laureatom bardzo dziękujemy!
Kamila Michalska - Dyrektork NOK
PS. Pragnę dodać, że życzenia przyjmujemy cały rok –
zależy nam, by współtworzyli Państwo ofertę ośrodka,
dzielili się z nami swoimi pomysłami, sugestiami, prośbami
– spróbujemy je zrealizować. Chcemy by mieli Państwo
poczucie, że to jest Wasz – Państwa, Mieszkańców Ośrodek Kultury.

To się wydarzyło w świetlicach...
Rozalin

Witamy wakacje

30 czerwca 2013 r. w świetlicy w Rozalinie odbył się
rodzinny piknik „Witamy Wakacje”. W przygotowania do
imprezy włączyli się bardzo aktywnie: pani sołtys Agnieszka
Palmowska, Rada Sołecka Wsi Rozalin oraz nasz radny
Sylwester Karolak. Gry, zabawy, konkursy z nagrodami
i taneczne pląsy poprowadzili zaproszeni animatorzy.
Barwne makijaże na buziach, kwieciste naszyjniki, mydlane
bańki oraz muzyczne letnie przeboje wprowadziły dzieci
w wakacyjny nastrój, a suto zastawione stoły zapraszały do
miłych pogawędek sąsiedzkich przy chłodnej lemoniadzie.
Jolanta Ludwiniak - Instruktor świetlicy NOK w Rozalinie

Parole

Noc Świętojańska, czyli „cuda wianki”
Czy zastanawialiście się, co to za noc ta noc świętojańska, skąd taka nazwa, dlaczego w tę noc paliło się ogniska
i co z tymi wiankami? I czy wiecie, jaka legenda jest związana z tą nocą? My na te wszystkie pytania znaleźliśmy
odpowiedź w niedzielę 23 czerwca, kiedy to podczas zorganizowanej w świetlicy Nocy Świętojańskiej upletliśmy
wianek i puszczaliśmy go „do falującej wody”, paliliśmy
ognisko. Rozegraliśmy mecz piłkarski przy użyciu chusty
animacyjnej, mimo upału uruchomiliśmy naszą wyobraźnię
podczas kalamburów i stworzyliśmy najdłuższy, jak dotąd,
wspólny rysunek. Nie zabrakło słodkości w postaci lizaków
i ciasta czekoladowego, były również pieczone kiełbaski
i grochówka. Próbowaliśmy również ustalić jak to jest z
tym kwiatem paproci - jest, czy go nie ma? Zdania były
podzielone, bo chociaż z naukowego punktu widzenia coś
takiego jak kwiat paproci nie istnieje, to najsłynniejsza
legenda związana z nocą świętojańską mówi coś innego
(odsyłam do: „Kwiat paproci” Józef Ignacy Kraszewski),
a ponieważ w każdej legendzie tkwi ziarnko prawdy postanowiliśmy sprawdzić, każdy w swoim ogródku. Tego dnia
było bardzo gorąco nie zabrakło więc lodów ufundowanych
przez sołtysa Parol pana Mirosława Chruściaka. Po części
przeznaczonej dla dzieci i rozdaniu nagród, dorośli, obecni tego dnia w świetlicy, postanowili wykorzystać okazję i
przedyskutować dalszą strategię rozwoju i promocji lokalnych dóbr i tradycji.
Ogromne podziękowania dla Sebastiana Jakubowskiego
za pomoc przy organizacji i dokumentację fotograficzną tego
spotkania, dla mojej córki Magdy, która jako wolontariuszka
pomogła w prowadzeniu gier i zabaw oraz dla mojego męża
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Sławka za przygotowanie grochówki dla uczestników nocy
świętojańskiej. Podziękowania również należą się Piotrowi
Arszennikowi za wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego specjalnie na ten dzień oraz Koła Gospodyń Wiejskich, które tradycyjnie już wsparło nas tym razem pomidorami, napojami
i pomocą.

Wiem, co jem

Taki tytuł nosi program prowadzony przez Katarzynę
Bosacką. My również postanowiliśmy dowiedzieć się, w jaki
sposób poprawić jakość posiłków, które na co dzień spożywamy. 26 czerwca w świetlicy odbyło się spotkanie z panią
Wandą Szwed, która pokazała, w jaki sposób świadomie,
zdrowo i pomysłowo można się odżywiać. Dokonała również prezentacji wielofunkcyjnego urządzenia zwanego termomixem. Dzięki tej „najmniejszej kuchni świata”, bo tak na
świecie jest nazywane to urządzenie, mogliśmy doświadczyć
takich niespodzianek kulinarnych jak sok z natki pietruszki
i wyjątkowo soczysta pierś z kurczaka. Nie zabrakło również
bułeczek, ciasta drożdżowego, kawy czy wreszcie wyśmienitych lodów. Wielkie podziękowania dla pani Wandy!

POMYSŁ NA SIEBIE

W świetlicy rodzą się różne pomysły. Są takie, które nigdy nie
zostają zrealizowane, ponieważ nie trafiają na podatny grunt, ale
są również takie, które zaczynają żyć własnym życiem. Taka
historia dotyczy właśnie amatorskiej samozwańczej drużyny
piłkarskiej Wola Squad. Ale od początku.
Kiedy w maju zaproponowałam chłopcom udział w turnieju
piłki nożnej o puchar Prezesa LGD „Ziemia Chełmońskiego”,
zgłosili się do mnie Adam Chojnacki, Mateusz Dobiegała,
Michał Dobiegała, Łukasz Doliński, Rafał Doliński, Marcin
Tadzik, Mateusz Holc, Krzysztof Prus, Adam Sztabiński, Piotr
Wojciechowski, Krystian Wielgus i Sebastian Łyszkowski.
Zapytani o nazwę drużyny, jaką mam wpisać na zgłoszeniu
(wtedy jeszcze) nie potrafili jednoznacznie odpowiedzieć. Na
turnieju w Bartoszówce reprezentowali gminę Nadarzyn w jednakowych strojach tj. koszulkach podarowanych przez Urząd
Gminy (obecnie myślą już o własnych, przez siebie zaprojektowanych). Zajęli 7 lokatę - w myśl porzekadła: pierwsze
koty za płoty. Najważniejsze jest to, że biorą udział w kolejnych piłkarskich potyczkach i mają na siebie pomysł. Turniej
w Nadarzynie już za nimi, zajęli drugie miejsce, a ich przeciwnikiem była m.in. drużyna, w której szeregach grał wielki
miłośnik futbolu, wicewójt gminy - pan Tomasz Muchalski.
Możliwe, że była to tak silna motywacja do gry, że w sumie
w całym turnieju padło ze strony Wola Squad 10 bramek.
Autorami ich byli: Marcin Tadzik 4, Michał Dobiegała 2, Piotr
Wojciechowski 2, Rafał Doliński 1 i Sebastian Łyszkowski
1. Obecnie rozważają udział w turnieju piłki nożnej
w Tarczynie. Mają swoją stronę na facebooku. Kibicuję im
i uważam, że zasługują na to, aby zwrócić na nich uwagę.
Dzięki nim poznam może w końcu zasady rządzące grą, w
której „banda facetów” gania za jedną wątpliwej urody piłką.
Życzę im dalszych sukcesów i oby zapał i chęci nie osłabły.
Za pomoc przy pisaniu artykułu bardzo dziękuję Rafałowi
i Łukaszowi Dolińskim.
Monika Majewska - Instruktor świetlicy NOK w Parolach
Serdecznie dziękujemy Michałowi Sokołowskiemu za to,
że był z nami w dniu 14. Urodzin NOK. Dziękujemy za wspaniały prezent jakim była bezinteresowna, nieoceniona pomoc,
dobra wola oraz uśmiech!
ZAŁOGA NOK
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Poznajemy Kuchnie Świata

Poznajemy Kuchnie Świata to cykl spotkań, które odbywają
się w świetlicy NOK w Parolach. Skąd taki pomysł? Pomysł
pojawił się nie przypadkiem. W Parolach prężnie działa Koło
Gospodyń Wiejskich. Panie mają ogromne zdolności kulinarne,
ale również chętnie poznają nowe, jeszcze nieznane im kuchnie.
Kiedy rozpoczęłam pracę w świetlicy natychmiast dostrzegłam
drzemiący potencjał i postanowiłam na tym fundamencie budować. Narodził się cykl spotkań poświęconych innym niż nasza
kuchniom. Pierwsze na warsztat poszło sushi, potem postanowiliśmy wypróbować kuchni tajskiej. Rodziły się kolejne pomysły z cyklu spotkań kulinarnych. Udaje mi się przyciągnąć i zachęcić pasjonatów gotowania tj. Sławomir Majewski i Shahzad
Akram, do podzielenia się swoimi umiejętnościami i pasją.
Spotkania z cyklu „Poznajemy Kuchnie Świata” mają wymiar
nie tylko kulinarny. Podczas spotkań następuje wymiana zdań,
poglądów i doświadczeń jak również poszerzanie horyzontów
poprzez poznawanie różnic kulturowych. Powiedzenie koniec
języka za przewodnika nabiera nowego znaczenia. Poruszamy
tematy nie tylko kulinarne, ale nawet tak kontrowersyjne jak
GMO. Łamiemy stereotypy i chętnie przyjmujemy widzę kulinarną od panów - jak wieść gminna niesie ponoć najlepszych
kucharzy. Stąd pomysł na promocję nowego trendu- mężczyzna
w kuchni to zapowiedź wyśmienitego jedzenia. Oczywiście nie
tylko panowie dzieli się swoja pasją. Również Panie Agnieszka
Kmieć i Katarzyn Skura, kolejne pasjonatki, zechciały zaprezentować na czym polega zabawa z masą cukrową. Kuchnia
bawi, uczy, integruje i łączy pokolenia.
Monika Majewska
Instruktor świetlicy NOK w Parolach

Wolica

Dzień Dziecka w Wolicy
8 czerwca w świetlicy NOK w Wolicy, z okazji Dnia Dziecka
odbył się III Piknik Rodzinny zorganizowany przez NOK,
Sołtysa i Radę Sołecką oraz koło LOK w Wolicy. Udział wzięło około 100 osób! W trakcie imprezy pod czujnym okiem prezesa LOK w Nadarzynie pana Franciszka Antonika przeprowadzone zostały zawody strzeleckie w 3 kategoriach: kobiety,
mężczyźni i juniorzy. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami i medalami ufundowanymi przez firmę GREEN CAR. Po
wręczeniu nagród pan Antonik opowiedział zebranym o historii
obchodzonych w maju rocznic - 1, 3 i 9 maja.
Dzieci i dorośli bawili się wspólnie, była „familiada”, przeciąganie liny, wyścigi w workach, zabawy z chustą Klanzy, zawody z piłką, bieg na 10 m. z przejściem przez szarfę, bieg z łyżeczką i piłeczką. Najbardziej zaangażowane w zawody rodziny
otrzymały puchary (byli to: państwo Godlewscy, Rostkowscy,
Aluchnia, Gozdek) dzieci natomiast otrzymały lizaki, cukierki
i batoniki, oczywiście dla wszystkich Rada Sołecka i NOK przygotowali słodki poczęstunek i napoje, a na zakończenie pikniku
było, tradycyjne już, wspólne grillowanie.
Serdeczne podziękowania za zorganizowanie pikniku składamy Sołtysowi i Radzie Sołeckiej, Członkom
koła LOK w Wolicy, firmie GREEN CAR oraz panu
Franciszkowi Antonikowi.
Barbara Skrobisz - Instruktor świetlicy,
oraz dzieci i młodzież z rodzicami

Wiadomości Nadarzyńskie

25

„Buszująca w zbożu...”

Podziel się talentem
Jeśli masz jakąś wyjątkową umiejętność, talent, niebanalne
zainteresowania, hobby, pasje, możesz przeprowadzić warsztaty lub przygotować pokaz dla bywalców Nadarzyńskiego
Ośrodka Kultury – zgłoś się do nas! My, pracownicy NOK również deklarujemy gotowość do dzielenia się własnymi talentami
i umiejętnościami ze szkołami, przedszkolami, świetlicami oraz
innymi instytucjami naszej gminy.Wystarczy zadzwonić do nas
lub napisać mail z prośbą o „udostępnienie” talentu konkretnego pracownika, a my postaramy się uzgodnić dogodny dla obu
stron termin.„Podziel się talentem” to nowy, interaktywny projekt wymiany talentów i umiejętności na terenie naszej gminy
przygotowany przez Nadarzyński Ośrodek Kultury.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:d.suwalska@nok.pl
albo na nok@nok.pl
Można również do nas zadzwonić: 22 729 89 15

Warsztaty LAST MINUTE
Zapraszamy dzieci i młodzież.

Proponujemy zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży
m.in. plastyka, modelarstwo, cyrk... Szczegółowe informacje
po 25 lipca na stronie internetowej www.nok.pl
Zapisy telefonicznie lub osobiście od 29 lipca b.r. Wstęp wolny.

Świetlica w Rozalinie
zaprasza wszystkie dzieci, które nie wyjechały na wakacje.
W lipcu czynna jest w godzinach 10.00 -14.00.
Jeśli nudzicie się w domu, możecie razem z nami uczyć
się rysować, malować, poznać nowe techniki plastyczne
np. quilling, malowanie na szkle i na tkaninie a także
samodzielnie wykonać wakacyjną biżuterię. Czekają na was
również: bilard, piłkarzyki i stół do ping-ponga.
Jolanta Ludwiniak - instruktor świetlicy

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję Urzędowi Gminy w Nadarzynie,
Kołu LOK w Wolicy, Firmie Green Car w Wolicy,
Radzie Sołeckiej Wolicy, Świetlicy NOK w Wolicy,
Nadarzyńskiemu Ośrodkowi Kultury, Koleżankom,
Kolegom – którzy sponsorowali i pomagali.
Panu Franciszkowi Antonikowi za uczestnictwo
w pikniku. Dzieciom, Rodzicom, Babciom, Dziadkom
za tak liczne uczestnictwo i wspólną zabawę oraz miło
spędzone sobotnie popołudnie podczas Pikniku Rodzinnego
z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 8 czerwca 2013 r.
w świetlicy oraz na boisku w Wolicy przy ul. Przedszkolnej 2.
Z poważaniem - Sołtys Stanisław Żukowski
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Z Marią Kołecką, rodowitą
nadarzynianką, fotokronikarką
gminy, zapaloną (całoroczną)
rowerzystką, posiadaczką niezliczonej liczby albumów ze
zdjęciami, wycinkami z gazet
i informacjami z życia gminy,
laureatką „Świadectwa z czerwonym paskiem” w kategorii
„NOK Press Foto” – statuetki
przyznawanej (od tego roku)
osobom wspierającym działalność NOK rozmawia Kamila
Michalska
- Marysiu, kiedy zaczęła się twoja przygoda z fotografowaniem?
- Od narodzin dzieci, historia ich życia jest zawarta w wielu
albumach,kiedy dzieci wyjechały za granicę, usamodzielniły
się, ja miałam więcej czasu i wtedy zaczęłam robić zdjęcia na
różnych uroczystościach gminnych i powiatowych, zaczęłam też chodzić na różne imprezy np. dni otwarte Polskiego
Radia, Telewizji.

Fot. arch. M. Kołeckiej

Proponujemy...

- Liczyłaś ile masz zdjęć?
- Tysiące!! Mam ponad 100 segregatorów A4.
- To wydajesz fortunę na wydruk
- No tak, ale ja to kocham.
- Widziałaś swoją wystawę w Urzędzie Gminy
- Widziałam, bardzo dziękuję.
- Nie chodzi o dziękowanie, wiesz, że ludzie oglądali tę wystawę, szukali w tym patchworku fotograficznym siebie.
- Mam dużo więcej zdjęć mieszkańców, naszych władz,
zdjęcia z dożynek, z otwarcia urzędu, Nok-u, mogłabym
jeszcze wiele takich tablic zrobić. Teraz na 560 lecie nadania
praw miejskich Nadarzynowi też chciałabym zrobić plansze
– mam zdjęcia kardynałów – Wyszyńskiego, który był u nas
we wrześniu 1980 roku, zdjęcia wszystkich biskupów, którzy
przyjeżdżali do Nadarzyna na przestrzeni ostatnich 20 lat.
- Lubisz też fotografować się z artystami, celebrytami –
co ci daje, że fotografujesz się ze znanym człowiekiem?
- Ktoś może nie uwierzyłby, że byłam na takiej imprezie,
a zdjęcie jest dowodem, poza tym fajnie jest powspominać
przeżyte chwile. Może kiedyś dzieci obejrzą te albumy i dowiedzą się gdzie byłam, będą ze mnie dumne.
- Liczyłaś na ilu byłaś imprezach.
- Nie, nie umiem, bywam na wszystkich które są w zakresie
moich możliwości czasowych i finansowych, jeżdżę z moją
siostrą Zosią i serdecznymi koleżankami – Stasią i Hanią,
tworzymy zgraną paczkę. Brałam udział m.in. jako widz
w programie Wojciecha Manna, w „Dzięki Bogu już weekend” i w trzech odcinkach „Bitwy na głosy”. Ostatnio byłam
na promocji książki Ilony Felicjańskiej.
-?
- Jest napisana bardzo ostro, nie odważyłabym się.
- Która impreza zrobiła na tobie największe wrażenie?
- Koncert Edyty Geppert w naszym kościele i spotkanie
z, nieżyjącą już, Hanką Bielicką (obie imprezy organizował
NOK- red.).
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- Wiele osób nie zgodziło się na zdjęcie?
- Ewa Wiśniewska stawiała opory, w końcu zgodziła się, ale
zdjęcie wyszło słabe i je usunęłam, ostatnio w Kinie nokowym
Roma Gąsiorowska nie wyraziła zgody, żebym się z nią sfotografowała.
- Jak się czujesz, kiedy ktoś ci odmawia?
- Rozumiem, nie mam pretensji
- A skąd czerpiesz informacje o imprezach?
- Z lokalnych gazet i internetu
- A ja czasem słyszę, że NOK jest za mało reklamowany
a też uważam, że w dobie internetu jeśli ktoś chce, ma potrzebę dowiedzenia się, to nic prostszego nie wynaleziono.
- Ja mam taką potrzebę, udział w imprezach mnie napędza,
to jest moje ładowanie akumulatorów. Chociaż czasem ledwo
uchodzę z życiem – ostatniej zimy, jadąc do Pruszkowa na
spotkanie z Tadeuszem Mazowieckim wpadłam w poślizg, na
szczęście wszystko skończyło się dobrze.
- Marysiu, kiedy ty znajdujesz na to wszystko czas, wracasz do domu po pracy i co robisz?
- Siadam w fotelu, mam taki rehabilitacyjny, który kupiłam
9 października 2006r. - pamiętam, bo wtedy zmarł Marek
Grechuta, potem włączam internet, wchodzę na facebook,
wrzucam czasami jakieś zdjęcia, a potem idę do…drugiej pracy, wracam, kiedy ludzie „przewracają się na drugi bok”.
- Nie powiedziałaś jeszcze gdzie pracujesz?
- Z wykształcenia jestem technikiem włókiennikiem. Nigdy
nie chciałam pracować w handlu, ale w myśl zasady każdemu
to, na czym mu najmniej zależy, od 22 lat pracuję w sklepie
hydrauliczno - malarskim w Nadarzynie.
- Lubisz tę robotę?
- Bardzo! Bardzo lubię kontakt z ludźmi, lubię im podpowiadać i doradzać.
- Musisz się znać na tych wszystkich kolankach…
- Po tylu latach nie sposób się nie znać, poza tym w 30 procentach sama postawiłam mój dom, to była wielka szkoła, nie
tylko hydrauliki.
- Jesteś niemożliwa! Skąd ty taka jesteś, uosobienie dobroci i optymizmu?
- Zawierzyłam Bogu, wiem, że wszystko jest przez Boga
i dla Boga, co mi Bóg zsyła przyjmuję. Siłę czerpię z wiary, nie mam pretensji do losu, niczego nie żałuję bardzo dużo
dostaję od ludzi, należę do Klubu Miłośników Radia, cieszy
mnie, że mamy taki NOK, w ogóle potrafię chyba cieszyć się
ze wszystkiego, z małych i dużych rzeczy, ostatnio byłyśmy
z siostrą w Warszawie i aż krzyknęłam jak dobrze, że mieszkam w Nadarzynie!
- Na imprezie w NOK z okazji 8 marca powiedziałaś, że
wzorem jest dla ciebie Irena Santor, dlaczego?
- To jest dama polskiej estrady, niepowtarzalny głos, uosobienie elegancji i prostoty, nadal czynnie działa, przeszła wiele i
podniosła się i to mi imponuje.
- Marysiu, ty też jesteś artystką – twoje wieńce dożynkowe,
to prawdziwe dzieła sztuki, powiedz mi co jest fascynującego w robieniu wieńca?
- Mogę jeździć po polach i obcować z naturą, a to uwielbiam,
poza tym dużo bałaganu i bardzo dużo pracy, ale na końcu
jest satysfakcja, zwłaszcza jeżeli zostanie się nagrodzonym.
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Moje wieńce zajęły I i II miejsce w powiatowych dożynkach
(za udział mam 8 pucharów), w gminnych dwa razy zajęłam
II miejsce, brałam też udział w I Mazowieckich Dożynkach
Sołtysów, na których zajęłam I miejsce.
- Ile wieńców zrobiłaś do tej pory?
- Pierwszy zrobiłam w 1998 roku, a ile ich było? Pewnie ze
dwadzieścia, nie potrafię policzyć, bo robiłam na nasze dożynki, kiedyś poproszono mnie żebym zrobiła reprezentacyjny
wieniec dla starostwa powiatowego, robiłam też dla jednej
z miejscowości z gminy Raszyn.
- Marysiu, powiedz w skrócie, jaka jest technologia robienia
wieńca?
- Od czerwca do sierpnia zbieram zboże, suszę je w kartonach,
potem z mężem spawamy stelaż. Wyselekcjonowane zboże
układam w pęczki i na przemian oplatam sznurkiem wokół
drutu. I tak krok po kroku przez 3 tygodnie po mniej więcej 3
godziny dziennie.
- Skąd bierzesz zboże?
- Chodzę po Młochowie i Parolach i pytam właścicieli, mam też
rodzinę pod Łowiczem i dobrego gospodarza w Kajetanach.
- Gdzie je potem trzymasz?
-W garażu, to najbezpieczniejsze miejsce ze względu na myszy.
- Marysiu powiedz mi jak według ciebie powinien wyglądać
klasyczny wieniec
- Powinien być zrobiony ze wszystkich zbóż i powinien być
w kształcie korony, ważne też jest żeby nie było widać
„zaplecza” – stelaża, sznurków.
- Z dożynkami gminnymi wiąże się jeszcze twój tytuł miss.
- Tak, w 2009 roku zostałam I vice Miss „Lata z radiem” –
ponieważ należę do Klubu Słuchacza programu I Polskiego
Radia, pojechałam na koncert Lata z radiem do Rawy
Mazowieckiej. Dominika Jenc – opiekunka klubu zapytała
czy chcę wziąć udział w konkursie na miss – dokładnie to
się nazywało: Białogłowa – czyli wybór najpiękniejszej
pochodzącej z miast, do których zawitało „Lato z radiem”,
a ponieważ ja uwielbiam bawić się i mam dystans do siebie
stwierdziłam co mi zależy i… z dziesięciu kandydatek
wybrano mnie. Głosowanie odbywało się przez sms,
a zdjęcia zamieszczał Super Express. Finał odbył się
w Nadarzynie podczas dożynek, myślę, że sukces zawdzięczam
mieszkańcom, którzy na mnie głosowali, dzięki nim miałam
swoje 5 minut!
- Bo jesteś bardzo lubianym człowiekiem. Marysiu, o czym
marzysz?
- Dzieci są dla mnie najważniejsze, w ogóle rodzina jest na
pierwszym miejscu. Marzę, by dzieci zawsze umiały odróżnić
dobro od zła i wyciągały pomocną dłoń do potrzebujących.
- Ale powiedz marzenie dotyczące ciebie.
- Marzę o podróżach, w tym roku mam plan żeby pojechać do
Londynu.
Życzę ci tego i bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję ci też
za to, że nawet kiedy nie masz czasu, to wpadasz chociaż
na chwilę do NOK, żeby zobaczyć i uwiecznić na swoim
świetnym Sony 30 x zoom to, co się u nas dzieje.

Rubrykę Kultura redaguje Kamila Michalska - Dyrektor NOK
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Sport
Tenis stołowy
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn

on także brąz
w kat. do 99
kg); w kategorii
do 65 kg
medal srebrny
wywalczył
Andrzej Czuba,
w
kategorii
do 100 kg.
brązowy medal
otrzymał
J a k u b
Szklarczyk.

W rozgrywanych w Radomsku w dniach 27 - 30.06.2013 r.
Mistrzostwach Polski Kadetów i Kadetek (do lat 15) odbywających się w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży młodzi nadarzyńscy pingpongiści zdobyli 5 medali.

Fot.arch.GLKS
Piotr Kurkus - opiekun sekcji
Fot.arch.GLKS
Tytuł indywidualnego Wicemistrza Polski wywalczył
Aleksander Werecki, który dorzucił do kolekcji złoty medal
w deblu oraz brązowy w turnieju drużynowym wywalczony z klubowymi kolegami Patrykiem Bożkiem i Adrianem
Szeligą (fot. zawodników powyżej). Wśród dziewcząt brązowy medal w deblu wywalczyła para Paulina Stachecka - Diana
Wrzosek. Drugi brąz w turnieju miksta zdobyła ze swym partnerem Paulina Stachecka. Dziewczęta w drużynówce uplasowały się na miejscach 5-8, a popularna „Stacha” w singlu
otarła się o medal ulegając w ćwierćfinale po dobrym meczu
późniejszej Mistrzyni Polski Katarzynie Galus w Karkowa.

GLKS Nadarzyn najlepszy w Polsce
w szkoleniu młodzieży 7. raz z rzędu
Trwa nieprzerwana passa GLKS Nadarzyn, który od
2006 roku pozostaje najlepszym klubem tenisa stołowego
w szkoleniu dzieci i młodzieży w rankingu prowadzonym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki. W 2013 r. nadarzyńscy pingpongiści zgromadzili na swoim koncie prawie 200 punktów
(o kilka więcej niż w ubiegłym sezonie) i prawie o 40 punktów
więcej niż następny w kolejności klub. Należy podkreślić, iż
nadarzyniacy wywalczyli 14 medali w Mistrzostwach Polski
i ponad 25 miejsc premiowanych punktami.
Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn

Taekwondo
Mistrzostwo Mazowsza
ADCC Submission Fighting
W dniu 15 czerwca 2013 r. w Warszawie odbyła się
V edycja turnieju o Mistrzostwo Mazowsza wg zasad
organizacji ADCC Submission Fighting.
Na zawodach bardzo dobrze zaprezentowali się
reprezentanci Gminy Nadarzyn: w kategorii OPEN złoty
medal zdobył Cezary Juszczyk (na fot. w środku) wywalczył
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Sporty siłowe
Reprezentujący GLKS Nadarzyn Piotr Wojciechowski startował w ostatnich miesiącach, z dużymi sukcesami, w kilku
ogólnopolskich zawodach:
• 13.04.2013 r. IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Wałbrzycha w
WL RAW, Piotr zajął I miejsce z wynikiem 235 kg w kategorii
do 120 kg wagi ciała. Dzięki temu wynikowi zdobył II miejsce w klasyfikacji OPEN, czyli najsilniejszych zawodników
zawodów. Dodatkową konkurencją było wyciskanie ciężaru
własnego ciała na największą ilość powtórzeń. Z wynikiem 34
powtórzeń sztangą ważącą 112,5 kg zajął III miejsce.
• 28.04.2013 r. Finał Otwartej Ligi Wyciskania Leżąc
w Łodzi. Po trzech turniejach, których wyniki są sumowane,
Piotr zwyciężył w swojej kategorii wagowej 115 kg broniąc
tytułu z poprzedniej edycji Ligi Łódzkiej. Obronił także II pozycję w klasyfikacji OPEN z poprzedniego roku. Są to jedne
z najtrudniejszych zawodów w Polsce, gdyż trzeba trzymać dobrą formę przez ponad pół roku.
• 08.06.2013 r. XIV Mistrzostwa Brwinowa w WL. Na tych
zawodach Piotrek wywalczył I miejsce w kategorii 115 kg
z wynikiem 230 kg.
• 15.06.2013 r. Trec Games Wyciskanie SFD. Jedne z największych zawodów w Polsce organizowane przez największy
portal o tematyce sportowej: Sportowe Forum Dyskusyjne,
tym razem odbyły się we Wrocławiu. Nasz zawodnik zajął
I miejsce w kategorii wagowej do 110kg, wyciskając maksymalny ciężar 235 kg. W kolejnej konkurencji, tym razem drużynowej, polegającej na wyciskaniu sztangi o masie 100kg na ilość
powtórzeń w czasie 5 minut, drużyna (Piotr Wojciechowski,
Artur Rejek, Andrzej Kocyła, Patryk Szypuła) zajęła I miejsce
z wynikiem 248 powtórzeń.
• 21.06.2013 r. Kończąc sezon wiosenny Piotr wystartował
w Radziejowie walcząc o Mistrzostwo Kujaw. Z wynikiem
235kg w kategorii wiekowej 22-30 lat zajął I miejsce. Wyniki
były liczone systemem punktów Wilks’a (podniesiony ciężar
w stosunku do współczynnika wagi z tabeli Wilks’a), Piotr zdobył 138,34 pkt co zapewniło mu tytuł Mistrza Kujaw.
Marek Dołęga - Instruktor
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Poland Bike XC: inauguracja
w Nadarzynie
Gmina Nadarzyn udanie zadebiutowała na mapie Poland
Bike. Blisko 150 miłośników jazdy na rowerach górskich
ścigało się w pierwszym etapie Poland Bike XC. Kolarskie
miasteczko ze startem i metą wyścigów znajdowało się
w niezwykle kameralnym i urokliwym miejscu, w pobliżu
zabytkowego pałacu w Młochowie. Zawitali tu również
miłośnicy biegania. Przed rywalizacją kolarzy, bowiem
odbył się bieg terenowy Speed Cross. Pierwsze miejsce zajął
Jacek Nowocień - reprezentujący Gminę Nadarzyn. Gościem
honorowym Poland Bike XC w gminie Nadarzyn był
znakomity kolarz szosowy sprzed lat Lechosław Michalak,
mistrz Polski w wyścigu ze startu wspólnego z 1977 roku.
To było prawdziwe powitanie lata na dwóch kółkach.
Nadarzyńska runda liczyła 8 km i była pokonywana
wielokrotnie w zależności od kategorii wiekowej. Najpierw
swoje wyścigi, Mini Cross w alejkach Parku w Młochowie,
miały przedszkolaki w wieku 2-4 i 5-7 lat. Potem już na
rundzie w Lasach Młochowskich rywalizowali uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjaliści, młodzież ze szkół
średnich, seniorzy, seniorki i kategoria masters.
Na najdłuższej trasie, składającej się z trzech okrążeń,
liczącej 24 km ścigali się kolarze w kategoriach seniorskich
i masters. Wśród mężczyzn wygrał Jarosław Roszkowski
(New Age Fitness Sklep Rowerowy), przed Piotrem
Truszczyńskim (Sante BSA Tour) i medalistą mistrzostw
świata i Europy w bikejoringu Markiem Długołęckim
(Komobike). Natomiast w gronie kobiet zwyciężyła Ewa

Duda (Świat Rowerów Kellys Team), wyprzedzając Anitę
Wesołowską (Polonia Warszawa MTB Team) i Elżbietę
Mzyk (Byledobiec Anin).
Impreza „Powitanie Lata 2013 – Nadarzyn Poland Bike
XC – I etap” została zorganizowana przy współpracy
z Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury oraz Urzędem Gminy
Nadarzyn. Sportowe zmagania były pierwszą cześcią
- tradycyjnego już „Powitania lata” w młochowskim
parku - po której miała miejsce bogata, jak zwykle, część
artystyczna, z wieloma dodatkowymi atrakcjami zarówno
dla dzieci, jak i dorosłych.
Cykl Poland Bike XC 2013 składa się z trzech wyścigów
w trzech miejscowościach na Mazowszu. Amatorów
ścigania się na rowerach górskich czekają jeszcze wyścigi
XC w Dąbrówce w powiecie wołomińskim (sobota, 20 lipca)
i na deser finał w Wieliszewie (niedziela, 10 listopada). Do
klasyfikacji generalnej Poland Bike XC zostaną zaliczone
dwa najlepsze wyniki. LOTTO Poland Bike Marathon
2013: Skrzeszew (prolog), Nowy Dwór Mazowiecki (14.04),
Otwock (12.05), Legionowo (26.05), Wąchock (09.06), Góra
Kalwaria (07.07), Długosiodło (21.07), Międzyrzec Podlaski
(04.08), Kozienice (11.08), Węgrów (25.08), Płock (08.09),
Ostrów Mazowiecka (29.09), Warszawa Wawer (13.10);
VI Drużynowe Mistrzostwa Polski Amatorów MTB 2013:
Urle (23.06).
Poland Bike XC 2013: Nadarzyn (29.06), Dąbrówka
(20.07), Wieliszew (10.11); IV Memoriał Stanisława
Królaka 2013: Warszawa (18.08).
Foto: patrz na okładce WN; więcej na www.polandbike.pl

IV Bieg Rodzinny o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn
W czwartej edycji biegu rodzinnego o Puchar Wójta
Gminy Nadarzyn z dnia 16 czerwca br. – który tradycyjnie już
odbywa się podczas Pikniku Rodzinnego, organizowanego
na terenie przykościelnym w Nadarzynie wzięło udział
w sumie 187 osób. Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze
trzy miejsca w każdej z wyodrębnionych kategorii byli
nagradzani pamiątkowymi pucharami oraz nagrodami
rzeczowymi. Wśród uczestników rozlosowano także
dwa rowery i piłki. Symboliczne nagrody otrzymały
najliczniejsze rodziny biorące udział w biegu oraz najmłodszy
i najstarszy zawodnik.
Klasyfikacja generalna – kobiety:
1. Katarzyna Stefańska – Stara Wieś (4,16,47),
2. Weronika Seta – Stara Wieś (4,18,19),
3. Wiktoria Lenart – Kajetany (4,20,12).
Szkoła podstawowa:
1. Weronika Seta – SP Rusiec (4,18,19),
2. Magda Kuch – SP Rusiec (4,28,76),
3. Wiktoria Kunicka – SP Nadarzyn (4,34,73).
Gimnazjum:
1. Wiktoria Lenart – Gim. Nadarzyn (4,20,12),
2. Zuzanna Nować – Gim. Nadarzyn (5,14,73),
3. Marta Strupińska – Gim. Nadarzyn (5,36,24).
Klasyfikacja generalna – mężczyźni:
1. Paweł Stefański – Stara Wieś (3,29,30).
2. Krzysztof Krasuski – Pruszków (3,33,39),
3. Łukasz Maciejewski – Walendów (3,35,18).
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Zwyciężczynie w klasyfikacji generalnej kobiet oraz (od prawej)
Jacek Nowocień - koordynator biegu, Krystyna Masłowska Dyrektor GODM „Tęcza” oraz Tomasz Muchalski Wicewójt Gminy
Nadarzyn.

Szkoła podstawowa:
1. Wiktor Seta – SP Rusiec (4,03,79),
2. Darek Boschke – SP Młochów (4,09,68),
3. Bartosz Darłak – SP Nadarzyn (4,14,42).
Gimnazjum:
1. Łukasz Maciejewski – Gim. Nadarzyn (3,35,18),
2. Kasper Singh – Gim. Nadarzyn (3,43,03),
3. Michael Singh – Gim. Nadarzyn (3,49,01).
Najliczniejsza rodziny: Kołakowscy – 15 osób, Kuch – 8
osób, Łabęccy – 7 osób.
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom
dziękujemy za wspólną zabawę.
Jacek Nowocień - Koordynator biegu
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Gminna Spartakiada
Sportowa Szkół Podstawowych

Fot.arch.szkoły

Nadarzyńska Gminna Spartakiada Sportowa Szkół
Podstawowych zakończona. I miejsce w klasyfikacji
drużynowej zajęła Szkoła Podstawowa w Ruścu (fot.
sportowców z rusieckiej SP poniżej).
W roku szkolnym 2012/2013 dziewczęta zdobyły Mistrzostwo
Gminy Nadarzyn w piłce koszykowej, w piłce siatkowej
i w piłce nożnej, chłopcy I miejsce zajęli w piłce koszykowej,
II w piłce siatkowej i II w piłce nożnej. Ponadto szkoła zdobyła
Mistrzostwo Gminy w warcaby i III miejsce w lekkoatletyce.
Dziewczęta zajęły I miejsce w Mistrzostwach Powiatu
Pruszkowskiego LZS w piłce nożnej i III miejsce
w Mistrzostwach Powiatu Pruszkowskiego w piłce koszykowej
i piłce siatkowej.

Najlepszymi sportowcami szkoły zostali: Magda Kuch klasa VI, Dawid Adamczyk - klasa V.
Jacek Nowocień - nauczyciel wych. fiz. SP Rusiec

I Bieg o Puchar Sołtys Ruśca

Mała piłkarska kadra czeka
W dniu 14 czerwca 2012 r. na obiektach Orlik 2012
w Ruścu oraz w Kostowcu odbył się Wojewódzki Turniej
Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Mała piłkarska kadra
czeka”. W turnieju wzięło udział 5 zespołów chłopców i 6
zespołów dziewcząt z 6 powiatów (rejonów) województwa
mazowieckiego. Drużyny były podzielone na dwie grupy
A i B. W grupach grano, każdy z każdym. W grupie B
chłopców – z powodu nieobecności drużyny z Radomia
przyznano walkower i w kategorii chłopców rozegrano
półfinały.

Wyniki chłopcy: I m. MKS Wkra Żuromin, II m.
Szkoła Podstawowa Stok Lacki, IIIm. Szkoła Podstawowa
Rusiec, IV m. Szkoła Podstawowa Mochowo, V m. Szkoła
Podstawowa Rzekuń. Król strzelców turnieju – Dawid
Adamczyk – Rusiec (5 goli).
Dziewczęta: I m. LUKS Sportowa Czwórka Radom. II
SP Mochowo, III m.SP Jeruzal, IV m. SP Zielun, V m. SP
Rusiec, VI m. SP Rzekuń. Krol strzelców: Emilia Stępień –
Radom (8 goli).
Ogółem w turnieju udział wzięło 50 chłopców i 60
dziewcząt oraz 36 osób obsługi technicznej Zwycięzcy
otrzymali pamiątkowe puchary, medale. Turniej
dofinansowany był ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki.

Wśród licznych turniejów i zawodów sportowych, które
odbyły się wiosną i w pierwszych dniach tegorocznego lata
na obiektach sportowych Gminy Nadarzyn miały miejsce
także:
- w dniu 15 czerwca na Orliku w Ruścu odbył się turniej
dla zakładów pracy o puchar Wójta Gminy Nadarzyn w piłce nożnej. Pierwsze miejsce zajęła drużyna GOS Nadarzyn,
drugie Firma Biber, trzecie zaś drużyna Forza.
- w sobotnie przedpołudnie - 22 czerwca - na boisku przy
Szkole Podstawowej w Nadarzynie odbył się turniej między sołecki w piłce nożnej. Pomimo skwaru uczestnicy do
końcowego gwizdka sędziego walczyli o każdą bramkę.
Zwyciężyła drużyna z Szamot przed reprezentantami sołectwa Wola Krakowiańska i Nadarzyn.

Jacek Nowocień - nauczyciel wych. fiz. SP Rusiec

red.
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Fot.arch.szkoły

Podczas Pikniku Rodzinnego w Szkole Podstawowej
w Ruścu – który odbył się w dniu 21 czerwca 2013 r. miał
miejsce I BIEG O PUCHAR PANI SOŁTYS RUŚCA
– Henryki Pęzior.
DZIEWCZĘTA – 600 m:
1. Magda Kuch – 1,55,65
sek.
2. Weronika Seta – 1,58,97
sek.
3. Martyna Sadowska –
2,04,47 sek. (fot.obok)
CHŁOPCY – 1000 m:
1. Dawid Adamczyk –
3,14,50 sek.
2. Wiktor Seta – 3,20,58
sek.
3.
Kacper Karaban – 3,32,10 sek.
SZTAFETA RODZINNA
1.
Weronika i Wiktor Seta – 25,12 sek.
2.
Magda i Mateusz Kuch – 25,60 sek.
3.
Igor i Kacper Kacperski – 27,94 sek.
4.
Filip i Paweł Chyła – 30,31 sek.
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Inne turnieje...

Mazovia Cup ‘2013

W dniach 6 - 7 czerwca br. odbyły się coroczne zawody
Samorządów w piłce nożnej Mazovia Cup 2013. Tym razem
mecze rozgrywane były w Jabłonnie, Legionowie, Wieliszewie
i po raz pierwszy na kompleksie boisk „Orlik” w Józefowie
(gm. Nieporęt). Atmosfera, pomimo typowo brytyjskiej pogody,
była gorąca, a emocje towarzyszące rozgrywkom nie gasły
nawet na chwilę. Po emocjonujących rozgrywkach grupowych
i półfinałowych w wielkim finale stanęły przed sobą
reprezentacje Nadarzyna i Płocka. Taki sam skład
w najważniejszym meczu Mistrzostw był w roku 2011, kiedy
to Mistrzem Mazowsza została drużyna z Płocka. Choć
tym razem w regulaminowym czasie gry także był remis, w
karnych lepsza okazała się drużyna z Nadarzyna i to właśnie
ona zdobyła zaszczytny tytuł najlepszej drużyny samorządowej
na Mazowszu.
Źródło: www.mazoviacup.pl

Sekcja piłki nożnej – GLKS Nadarzyn
Sukces młodzików

Zespół młodzików U - 12 pod wodzą trenera Andrzeja
Brzeczkowskiego, zwyciężył w swojej grupie i decyzją Wydziału
Gier Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w nowym sezonie
zagra jako U-13 w Warszawskiej Lidze Młodzików.
Źródło: www.glksnadarzyn.pl

1.

Kompleks boisk „ORLIK 2012”
(ul. Nauczycielska) – Kostowiec

Od 15.07.2013r. do 28.07.2013r. URLOP
– obiekt będzie otwarty tylko dla osób korzystających
z placu zabaw (pod nadzorem osoby pełnoletniej) i grup
zorganizowanych, które zarezerwowały wcześniej boisko.
Rezerwacja boiska po wcześniejszym uzgodnieniu
z animatorem sportu
– Marcinem Mlekickim tel. 514 259 869

„ORLIK 2012” - Rusiec

Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” w Ruścu (ul. Górna)
czynny będzie w lipcu i sierpniu 2013 r.
wt., śr., czw., pt., sob.w godzinach 15:00 - 20:00.
Planowane zajęcia:
godz. 15:00 -17:00 - ogólnodostępne dla wszystkich.
godz. 17:00 - 19:00 - grupy zorganizowane - boisko Orlik.
godz. 19:00 - 21:30 - grupy zorganizowane - boisko Orlik.
W pozostałe dni i godziny istnieje możliwość rezerwacji obiektu,
dla grup zorganizowanych liczących co najmniej 10 osób.
Rezerwacji dokonać można z wyprzedzeniem dwudniowym
pod numerem tel. 692 767 250.
Witold Siwiec - Animator Sportu

Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4) - w okresie wakacji

Zajęcia FITNESS: pon. (TBC, płaski brzuch), śr. (STEP, ABT, płaski brzuch) godz. 20.00. Zapisy: tel. 601 135 623
(Monika Karbowska). TBC: wt., czw. godz. 20.00, zapisy tel. 504 448 771.
2. Zajęcia korekcji wad postawy oraz ćwiczenia na tzw. „bóle kręgosłupa” - prowadzone przez mgr Beatę Pawłowską,
tel. 501 574 794.
3. Szkoła Szermierki Japońskiej -Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu: treningi wtorki i czwartki w godz. 18.30 -20.00. Kontakt i zapisy: Rafał Sałapski tel. 608 343 369
5. Korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna – 7 x w tygodniu do uzgodnienia).
Przy hali znajduje się kompleks boisk (do koszykówki, piłki nożnej) i kort tenisowy.
Zainteresowanych zapraszamy! Tel. 22 729 81 66, 508 399 345

Organizacja zajęć w hali sportowej GOS w Nadarzynie (ul. Żółwińska 41) - w okresie wakacji
1. Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16.00 - 22.00.
2. Korzystanie z hali do gier zespołowych – 5 dni w tygodniu, godziny do uzgodnienia.
3. Profesjonalny masaż 2 razy w tygodniu (środa, piątek), godzina do uzgodnienia.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć w nadarzyńskiej hali sportowej przy ul. Żółwińskiej 41.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem hali sportowej p. Bogdanem Malinowskim
tel./fax (22) 739 90 18, mail: malinowski@nadarzyn.pl lub osobiście od poniedziałku do piątku.
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(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i jej naruszenie może powodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach w/w ustawy
oraz odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach Kodeksu cywilnego.
Adres Redakcji: Urząd Gminy Nadarzyn; ul. Mszczonowska 24; 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem „Wiadomości”
tel. 22 729 81 85 w. 165, 166; e-mail: gazeta@nadarzyn.pl; www.nadarzyn.pl
Wydawca: Gmina Nadarzyn; Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40, tel. 22 724 30 21

7(171) lipiec 2013

Wiadomości Nadarzyńskie

31

32 		

Wiadomości Nadarzyńskie

7(171) lipiec 2013

