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Gminy Michałowice
WARTO PRZECZYTAĆ!

BUDŻET 2018

R

ada Gminy Michałowice podczas sesji,
która odbyła się 18 grudnia br., przyjęła
uchwałę budżetową na 2018 rok. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 131,3 mln zł,
natomiast wydatki – 138,5 mln zł.
Prognozowane dochody będą pochodziły
przede wszystkim z podatków od osób fizycznych i prawnych, lokalnych opłat, dotacji
celowych budżetu państwa oraz subwencji
oświatowej i zasiłku tzw. Rodzina 500+. Największą część wydatków, blisko 101 mln zł
stanowią wydatki bieżące, które pokryją
koszty związane m.in. z utrzymaniem i działalnością jednostek oświaty, pomocą społeczną
i programami wspierającymi rodziny, jak również utrzymaniem czystości w gminie, oświetleniem ulic, wywozem odpadów, naprawą
nawierzchni. Natomiast wydatki inwestycyjne planowane są w wysokości 37,5 mln zł.
DOCHODY GMINY
Największe wpływy dochodów będą pochodziły z udziału w podatku dochodowym od
osób fizycznych (PIT). Prognozowane są
one w wysokości 56 mln zł. Kwota ta stanowi blisko 43% całości gminnych wpływów
budżetowych. Dlatego tak ważnym jest, aby
podatek osób faktycznie zamieszkujących
naszą gminę trafiał do jej budżetu. Dla porównania wpływy z podatku od osób praw-

nych (CIT) zostały oszacowane w wysokości
2,2 mln zł, co stanowi zaledwie 1,7% całości
dochodów. Mimo tego, że wiele firm prowadzi
działalność na terenie gminy, duża część tego
podatku nie wpływa do naszego budżetu. Firmy są zarejestrowane i mają główne siedziby
w innych gminach, ich podatki zasilają więc
tamtejsze budżety.
Dużą pozycję dochodów stanowi subwencja oświatowa z budżetu państwa.
Z tego tytułu została zaplanowana kwota blisko 21 mln zł (16%). Jednak jest to zaledwie
część, która pokryje szacowane na blisko
39 mln zł wydatki poniesione na utrzymanie szkól i przedszkoli, całej oświaty. Kolejną
dużą kwotą przekazaną z budżetu państwa
jest dotacja przesyłana do gmin na działania
związane ze wspieraniem rodzin, w tym w ramach programu Rodzina 500+. Wyniesie ona
11,8 mln zł.
Do budżetu gminy Michałowice z podatków
od nieruchomości osób prawnych i fizycznych,
podatków cywilnoprawnych oraz różnych
opłat zostały zaplanowane wpływy 22,8 mln zł
(17,3%). Wpływy 6,4 mln zł będą pochodziły
z opłat dokonywanych przez mieszkańców
za pobór wody i zrzut ścieków, natomiast
2,6 mln zł - z opłat za gospodarowanie odpadami i usuwanie drzew. W tym roku w ramach
dotacji unijnych otrzymamy kwotę 4,2 mln zł.

DOTACJE UNIJNE
– 3,2%
ZASIŁKI NA RODZINĘ
(m. in. zasiłek wychowawczy
Rodzina 500+)
– 9,0%

POMOC SPOŁECZNA
– 0,3%

OŚWIATA i WYCHOWANIE
(m.in. dotacje celowe; refundacją
kosztów z innych gmin za pobyt
dzieci w przedszkolach)
– 1,3%

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
(m.in. opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi)
– 2,0%

s. 4
Nasza Gmina „Samorządowym Liderem
Edukacji”
Ogólnopolski certyfikat „Samorządowy
Lider Edukacji - przyznawany jest gminom
realizującym swoje zadania oświatowe
efektywnie, innowacyjnie, z najwyższą troską
o jakość kształcenia.

s. 5
„Parkuj i jedź” - blisko 1,2 mln zł unijnego
dofinansowania
Dokładnie 1 164 082,58 zł unijnego
dofinansowania otrzymamy na budowę
kolejnego parkingu „Parkuj i Jedź”.

PODATEK DOCHODOWY
OD OSÓB FIZYCZNYCH
- 42,7%
DOCHODY POZOSTAŁE – 0,4%

SUBWENCJA OŚWIATOWA
– 16%

s. 6

WPŁYWY Z USŁUG POBORU ZA WODĘ
I ZRZUT ŚCIEKÓW – 4,8%
NAJEM I DZIERŻAWA
MAJĄTKU GMINNEGO
– 0,9%
PODATEK DOCHODOWY OD
OSÓB PRAWNYCH
– 1,7%

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,
LEŚNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI
ORAZ PODATKÓW I OPŁAT
LOKALNYCH OD OSÓB
PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH
– 17,3%

Gminne Obchody 100. lecia Niepodległości – Nowa Wieś
Wydarzeniem, które zainaugurowało
tegoroczne obchody było widowisko
artystyczne w wykonaniu uczniów klasy III b
z gimnazjum w Nowej Wsi.

POZOSTAŁE DOCHODY OD
OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
– 0,5%
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Budżet

WYDATKI INWESTYCYJNE
Łączna kwota wydatków inwestycyjnych została zaplanowana w wysokości 37,5 mln zł.
Na przebudowę i modernizację dróg prognozowana jest kwota wydatków w wysokości 10,1 mln zł, oraz na powstanie systemu
tras rowerowych i parkingów Parkuj i Jedź
– blisko 8 mln zł, natomiast na odwodnienie
terenów oraz zagospodarowanie terenów przy
zbiornikach retencyjnych – 4,4 mln zł. W tym
roku nakłady związane z budową sieci wodociągowej i sanitarnej oraz przeznaczone
na modernizację gminnej stacji uzdatniania
wody w Komorowie zostały zaplanowane
w wysokości 7,4 mln zł. Oprócz wymienionych
pozycji inwestycyjnych nie może zabraknąć
także nakładów na modernizację budynków
oświaty, na którą planowany jest wydatek
w wysokości 3 mln zł, modernizację i budowę infrastruktury społecznej (w tym rozbudowa świetlic) – 2,3 mln zł oraz na wykonanie
i modernizację oświetlenia - 0,25 mln zł.
Pozostała kwota wydatków z tej grupy została zaplanowana m.in. na inwestycje związane
z mieniem komunalnym, zakupem oprogramowania i sprzętu komputerowego (0,9 mln zł)
oraz gospodarką mieszkaniową (1,1 mln zł).
WYDATKI BIEŻĄCE
Łączna kwota wydatków nieinwestycyjnych
została zaplanowana w wysokości blisko
101 mln zł.
Oświata
Planowana łączna kwota wydatków przeznaczonych na oświatę oraz wychowanie dzieci
i młodzieży wyniesie 38,8 mln zł (28% całości
wydatków). Co prawda spodziewane są wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa
w wysokości prawie 21 mln zł oraz innych
dotacji oświatowych, w tym refundacji kosztów z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolach, wpływy z opłat stałych w wysokości
1,6 mln zł, jednak ponad 16,2 mln zł gmina
pokryje z własnych dochodów.
I tak, prognozowane wydatki związane
z prowadzeniem przez gminę szkół w Komorowie, Michałowicach i Nowej Wsi wyniosą

WYKONANIE I MODERNIZACJA
OŚWIETLENIA
– 0,7%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
– 2,9%

%

dział budżetu

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

56 031 273,00 zł

wartość

42,7%

756 75621 (0010)

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI
ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH
I OSÓB FIZYCZNYCH

22 746 700,00 zł

17,3%

756 75615 I 75616

610 000,00 zł

0,5%

75675618

POZOSTAŁE DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
WPŁYWY Z USŁUG POBORU ZA WODĘ I ZRZUT ŚCIEKÓW

6 350 000,00 zł

4,8%

01010 (08300)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

2 200 000,00 zł

1,7%

756 75621 (0020)

NAJEM I DZIERŻAWA MAJĄTKU GMINNEGO

1 225 485,04 zł

0,9%

700

20 947 842,00 zł

16,0%

758 75801

OŚWIATA i WYCHOWANIE (m.in. dotacje celowe; refundacją
kosztów z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach, wpływy
z opłat stałych)

1 643 041,00 zł

1,3%

801

ZASIŁKI NA RODZINĘ (min. zasiłek wychowawczy Rodzina 500+,
świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne)

11 838 908,67 zł

9,0%

855

POMOC SPOŁECZNA (m.in. dotacje celowe z budżetu państwa
obejmujące m.in. zasiłki stałe, okresowe, dopłaty z zakresu dożywiania)

341 293,05 zł

0,3%

852

DOTACJE UNIJNE

4 167 368,65 zł

3,2%

600

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (m.in.
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

2 636 000,00 zł

2,0%

900

564 872,81 zł

0,4%

SUBWENCJA OŚWIATOWA

DOCHODY POZOSTAŁE

131 302 784,22 zł

27,9 mln zł. Na tę kwotę, oprócz utrzymania budynków, wynagrodzenia dla nauczycieli, zakupów materiałów dydaktycznych wchodzą także
koszty obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół, dokształcania nauczycieli, dowożenia
uczniów, utrzymania szkolnych świetlic oraz realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
W tym roku planowane wydatki poniesione na
działalność 2 gminnych przedszkoli wyniosą
3,3 mln zł, przy prognozowanej opłacie stałej
wnoszonej przez rodziców w wysokości 149
420 zł. Gmina planuje przeznaczyć także kwotę 7,6 mln zł na dotacje do niepublicznych
jednostek wychowania przedszkolnego,
żłobków i klubików dziecięcych oraz na realizację zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w wieku przedszkolnym. Co miesiąc do każdego dziecka uczęszczającego do
niepublicznego przedszkola planowana jest
dopłata 719,39 zł, uczęszczającego do punktu
MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
– 6,1%

POZOSTAŁE
– 2,5%

ODWODNIENIE TERENÓW ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZY
ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH
– 11,7%

BUDOWA SYSTEMU TRAS
ROWEROWYCH I PARKINGÓW
„PARKUJ I JEDŹ”
– 21,3%

przedszkolnego - 383,68 zł, żłobka - 400 zł,
natomiast klubu dziecięcego – 200 zł.
Utrzymanie infrastruktury,
porządku i ochrona środowiska
Na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem gminy planowane są
wydatki w wysokości blisko 22 mln zł, a więc
15,9% wszystkich wydatków. Szacowana
kwota poniesiona na utrzymanie sieci wodociągowej i sanitarnej wyniesie 8,6 mln zł.
Na remonty i utrzymanie (w tym zimowe) infrastruktury drogowej, tj. ulic, chodników, dróg
rowerowych, uzupełnianie znaków planowane
jest wydanie 4,6 mln zł, zaś na oświetlenie
dróg i placów – 1,7 mln zł. Nakłady na zapewnienie porządku na terenie gminy (m.in.
utrzymanie zieleni, prace porządkowe, usługi
związane z odbiorem odpadów od mieszkańców, obsługa kabin sanitarnych, zabezpieczenie opieki nad zwierzętami bezdomnym) zostały zaprojektowane w wysokości 5,8 mln zł. Na
utrzymanie transportu zbiorowego (w tym
linii autobusowych i wspólnego biletu WKD)
zaplanowano kwotę w wysokości 0,9 mln zł,
natomiast systemu Rower gminny - 0,3 mln zł.

PRZEBUDOWA DRÓG
– 27,0%

„Janosikowe”
Jak co roku, w budżecie gminy konieczne jest
zarezerwowanie środków na obowiązkowe
wpłaty do budżetu państwa, które przeznaczane są na rzecz gmin „biedniejszych”, tzw.
„janosikowe”. Co miesiąc z naszego budżetu będzie wypłacane ponad 0,44 mln zł, co
w skali roku da kwotę 5,3 mln zł (blisko 3,9 %
wszystkich wydatków)

(% udział w wydatkach inwestycyjnych)

Pomoc społeczna i wsparcie dla rodzin
W tym roku koszty poniesione przez gminę
na działania pomocy społecznej i wspierające rodziny zostały zaplanowane w wysokości

BUDOWA SIECI
WODOCIĄGOWEJ
I KANALIZACYJNEJ
– 19,7%

MODERNIZACJA
BUDYNKÓW OŚWIATY
- 8,2%
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14,5 mln zł, (10,4 %). Największa ich część
10 mln zł, zostanie przeznaczona na programy wspierające rodziny, w tym program
500+ (9,9 mln zł), oraz świadczenia rodzinne
1,9 mln zł. Do zadań gminy wpisana jest także
pomoc osobom najuboższym i znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku
wydatki na pomoc tym osobom zostały zaplanowane w wysokości 2,3 mln zł, w tym koszty
funkcjonowania GOPS.

WYDATKI GMINY

wartość

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

%

7 375 000,00 zł 5,3%

PRZEBUDOWA DRÓG

10 098 284,00 zł 7,3%

BUDOWA SYSTEMU TRAS ROWEROWYCH I PARKINGÓW „PARKUJ I JEDŹ”

7 964 315,00 zł 5,8%

ODWODNIENIE TERENÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZY ZBIORNIKACH
RETENCYJNYCH

4 400 000,00 zł 3,2%

MODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATY

3 060 500,00 zł 2,2%

WYKONANIE I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA

250 000,00 zł 0,2%

MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁ.

2 271 000,00 zł 1,6%

Administracja publiczna
Wydatki związany z administracją planowane są
w wysokości 10,3 mln zł (7,5%). Zostaną one
poniesione na m.in. działalność Urzędu Gminy
Michałowice i Rady Gminy Michałowice. Są to
koszty związane m.in. z utrzymaniem budynku,
zakupem materiałów i wyposażenia, wynagrodzeniem i jego pochodnymi dla pracowników
czy zakupem usług różnych zlecanych podmiotom zewnętrznym (np. usługi pocztowe).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1 100 000,00 zł 0,8%

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Na te wydatki zaplanowano kwotę 2,3 mln zł
(1,6%). Największa część jest zarezerwowana
na wypłatę ewentualnych odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte na rzecz
gminy. Pozostałe koszty zostaną poniesione na m.in. usługi notarialne, geodezyjne czy
opłatę rzeczoznawców, oraz dotyczą obsługi
budynków komunalnych, w tym ich remontów.
Kultura i sport
Łącznie na te cele planowany jest wydatek
w wysokości 4,2 mln zł (3,0 %). Na zadania
związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego zabezpieczona jest kwota w wysokości
2,4 mln zł. Wydatki te będą ponoszone głównie

EDUKACJA I WYCHOWANIE

38 859 125,00 zł 28,1%

UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY I PORZĄDKU

21 954 025,63 zł 15,9%

JANOSIKOWE

5 335 709,00 zł 3,9%

POMOC SPOŁECZNA i ŚWIADCZENIA RODZINNE, W TYM RODZINA 500+

14 459 681,00 zł 10,4%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

10 338 655,49 zł 7,5%

KULTURA I SPORT

4 187 223,10 zł 3,0%

PROMOCJA

1 329 100,00 zł 1,0%

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

2 277 013,00 zł 1,6%

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

500 000,00 zł 0,4%

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

422 300,00 zł 0,3%

POZOSTAŁE

2 216 853,00 zł 1,6%
138 452 784,22 zł

na utrzymanie gminnych bibliotek (0,96 mln zł),
dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury (0,45 mln zł) oraz działalność kulturalną realizowaną w ramach funduszów sołeckich
i osiedli (0,49 mln zł). Pozostałe koszty stanowi
ochrona zabytków i opieka nad nimi oraz utrzymanie świetlic wiejskich i osiedlowych.
Kwota przeznaczona na działalność sportową została zaplanowana na poziomie
1,8 mln zł. Kwota ta ma pokryć koszty zwią-

WYDATKI BIEŻĄCE

(% udział w wydatkach bieżących)

POZOSTAŁE – 1,3%

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 0,5%

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 0,4%

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – 2,3%

KULTURA I SPORT ( w tym dotacje dla organizacji pozarządowych)
– 4,1%

zane z utrzymaniem obiektów sportowych
i rekreacyjnych (1,2 mln zł), z dotacjami dla
organizacji pozarządowymi na wspieranie
działalności sportowej na trenie naszej gminy
(0,4 mln zł), a także z przedsięwzięciami sportowymi organizowanymi w ramach funduszów
sołeckich i osiedli (0,13 mln zł) oraz stypendia
sportowe (0,06 mln zł).
Promocja
Wydatki związane z promocją gminy zaplanowano w wysokości 1,3 mln zł. W tej grupie
z jednej strony zostały uwzględnione wydatki związane z działaniami wizerunkowymi
gminy (blisko 0,2 mln zł), z drugiej zaś z przedsięwzięciami związanymi z organizowaniem
wydarzeń kulturalnych i sportowych na
terenie gminy (1,1 mln zł) tj. m.in. koncerty,
uroczystości patriotyczne (w tym Dzień Niepodległości i Rajd Pęcicki), Dożynki, Dni Gminy Michałowice czy aktywne wakacje, turnieje
Mazovia Cup.
Obsługa długu publicznego
W tym roku wydatek na pokrycie kosztów
zaciągniętych zobowiązań (kredytów lub
pożyczek) zaplanowany jest w wysokości
0,5 mln zł, co stanowi 0,4% całości wydatków.

PROMOCJA – 1,3%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10,2%

POMOC SPOŁECZNA i ŚWIADCZENIA RODZINNE,
W TYM RODZINA 500+ - 14,3%
JANOSIKOWE – 5,3%

UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY ORAZ PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY – 21,7%
EDUKACJA I WYCHOWANIE – 38,5%
0,00

10 000 000,00

20 000 000,00

www.michalowice.pl

30 000 000,00

40 000 000,00

Wydatki pozostałe
Do grupy tej zaliczymy nie wymienione wcześniej koszty, które związane są z działalnością
gminy. Są to m.in. wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego, poniesione na bezpieczeństwo
publiczne i ochronę przeciwpożarową gminy,
a także rezerwa budżetowa. Zaplanowana ich
wartość wynosi 1,3 mln zł.
UG 

@UGMichalowice
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Aktualności

Gmina Michałowice „Samorządowym Liderem Edukacji”
Nasza gmina otrzymała ogólnopolski
certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, który przyznawany jest gminom
i powiatom realizującym swoje zadania
oświatowe efektywnie, innowacyjnie,
z najwyższą troską o jakość kształcenia. Kapituła konkursu doceniła także
Wójta Gminy Michałowice, Krzysztofa Grabkę przyznając mu wyróżnienie
„Mecenas Wiedzy”.

T

ytuł „Samorządowy Lider Edukacji”
jest jednym z najbardziej prestiżowych
i elitarnych certyfikatów jakości oświaty,
które może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego.
Zespół ekspertów reprezentujących
środowiska naukowe i czołowe polskie
uniwersytety (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) docenił
działania naszej gminy dotyczące rozwoju
szkolnictwa oraz zarządzania oświatą.
W sferze dotyczącej infrastruktury pozytywnie oceniono takie działania jak:
rozbudowę 3 szkół: w Nowej Wsi, w Michałowicach i w Komorowie (dzięki czemu większość uczniów odbywa naukę
w systemie jednozmianowym, co jest
rzadkością w Warszawie i jej okolicach);
rozbudowę gminnego przedszkola w Michałowicach, przebudowę boiska wraz
z bieżnią przy michałowickiej szkole oraz
budowę pełnowymiarowego boiska do
gry w piłkę nożną wraz z trybunami przy
nowowiejskiej placówce. Eksperci zwrócili także uwagę na nowoczesne wyposażenie jakie posiadają sale lekcyjne. Tylko
w latach 2016-2017 zakupiono do szkół
26 projektorów, 24 tablice interaktywne,
57 komputerów, 56 monitorów oraz 11
laptopów. Ponadto w szkołach uczniowie
mogą korzystać z mobilnego Miasteczka
ruchu drogowego.
Zespół dokonując oceny, brał pod uwagę także inne aspekty, niezwiązane z infrastrukturą. Doceniono bardzo dobre

wyniki uczniów w testach gimnazjalnych
i szóstoklasistów, jak również II miejsce
gminy w ogólnopolskim rankingu miejsc
sprzyjających edukacji. Pozytywną ocenę
uzyskał wprowadzony w gminie system
nadzoru nad szkołami, który prowadzony
jest przez wyspecjalizowaną jednostkę –
Centrum Usług Wspólnych, dzięki któremu m.in. nastąpiła poprawa efektywności
wydatków na bieżące utrzymanie szkół.
Recenzenci docenili szerokie wykorzystywanie narzędzi informatycznych (nie tylko dzienników elektronicznych, ale także
rejestrów Vat, programów do rozliczania
dotacji podręcznikowej, elektronicznych
arkuszy organizacji itp.), jak również podnoszenie standardów opieki zdrowotnej
nad uczniami (gabinety stomatologiczne
w dwóch szkołach, opieka pielęgniarska; udział w ogólnopolskich programach
zdrowotnych), co w wielu gminach wciąż
jest zaniedbywanym obszarem, jak czytamy w raporcie.
Pozytywnie oceniono pozostałe działania gminy zachęcające do uprawiania
sportu, z jednej strony poprzez udostępnianie infrastruktury rekreacyjnej (system „Rower gminny”, strefy rekreacji,
siłownie zewnętrzne, lodowisko, boiska),
z drugiej zaś - prowadzenie zajęć w ramach uczniowskich klubów sportowych
i wspieranie ich działalności poprzez
m.in. dotacje gminne. Eksperci wysoko
ocenili także zatrudnienie w każdej z placówek logopedów oraz psychologów,
jak również powstanie w 2016 r. gabinetów terapii SI (system wsparcia dla dzieci
z orzeczeniami, ale także tych mających
problemy z nauką).
W ocenie naszej gminy zwrócono także
uwagę na współpracę szkół i przedszkoli z innymi jednostkami przy organizacji przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży
oraz ich rodzin (np. Rajd Pęcicki, Festyny
rodzinne, Międzygminny festiwal piosenki
angielskiej, Przedszkolny festiwal piosenki o Warszawie), z Wydziałem Chemii

Politechniki Warszawskiej (komorowskie
liceum), jak również na wypłacane stypendia dla studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz dla najlepszych sportowców, zajmujących czołowe
miejsca w mistrzostwach Polski czy Europy.
Działania gmin i powiatów oceniane
były w oparciu m.in. o ankietę weryfikacyjną, sprawozdania Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej, sprawozdania z realizacji
zadań oświatowych, dokumenty strategiczne i inne opracowania odnoszące się
do polityki oświatowej samorządów.
Przyznany przez Fundację Rozwoju
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego certyfikat jest ogromnym wyróżnieniem. Jest on
świadectwem uznania dotychczasowych
działań, a jednocześnie jest motywacją do
kolejnych, podnoszących jakość kształcenia w gminnych placówkach oświatowych.
UG 

Komorowskie LO „Brązową Szkołą 2018 r.” rankingu
PERSPEKTYW !
10 stycznia br. w Auli
Głównej Politechniki
Warszawskiej zostały
ogłoszone wyniki XX
jubileuszowego Ogólnopolskiego Rankingu
Liceów i Techników
Perspektywy 2018. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie zajęło wysokie 79 miejsce
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w województwie mazowieckim, zaś
w ogólnopolskim rankingu zostało sklasyfikowane na 351 pozycji. Gratulujemy!

L

iceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie zajęło 79 miejsce w rankingu Liceów Ogólnokształcących województwa mazowieckiego (tuż za
liceum im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie i przed liceum im. Tomasza Zana),

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

zaś w ogólnopolskim zostało sklasyfikowane na 351 pozycji (jak dotąd jest to najwyższe miejsce naszego LO w tym rankingu).
Gratulujemy ubiegłorocznym maturzystów oraz ich nauczycielom. Tegoroczni
uczniowie co prawda dopiero po studniówce, ale już dziś życzymy im połamania pióra podczas egzaminu dojrzałości. I oczywiście jak najlepszych wyników.
UG 
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„Parkuj i jedź” - blisko 1,2 mln zł unijnego dofinansowania
Dokładnie 1 164 082,58 zł unijnego dofinansowania otrzymamy na budowę
kolejnego parkingu „Parkuj i Jedź”
w Regułach, który powstanie w sąsiedztwie przystanku kolejki WKD oraz
Urzędu Gminy Michałowice. 29 stycznia
br. umowę w Urzędzie Marszałkowskim
podpisali wicemarszałek, Wiesław Raboszuk oraz wójt gminy Michałowice,
Krzysztof Grabka.

W

ramach projektu zostanie wybudowany parking na 114 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym
5 z nich będzie przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych oraz 1 miejsce - do
ładowania samochodów elektrycznych.
Dodatkowo powstanie zadaszona wiata
na 45 miejsc rowerowych, z których na 2
stanowiskach będzie możliwość ładowania rowerów elektrycznych.
Na parkingu zostanie zamontowany
„system monitorowania zajętości”, który
przy wjeździe będzie informował o liczbie wolnych miejsc postojowych. Całość
będzie oczywiście oświetlona i monitorowana. Teren zostanie również uzupełniony
o 16 ławek miejskich, w tym 4 z możliwością indukcyjnego ładowania telefonów
(zasilanie fotowoltaiką).

Wartość całego projektu wyniesie prawie 1,5 mln złotych. Inwestycja ta jest
kontynuacją I etapu budowy parkingów
„Parkuj i Jedź” na terenie naszej gminy, który jest realizowany w partnerstwie

z Pruszkowem i Piastowem. Parking powstanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
UG 

• 11 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości, w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
• 22 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady nie są zbierane
w sposób selektywny
Niestety ze względu na wzrost cen rynkowych nie udało się zachować dotychczas obowiązujących stawek, chociaż
i tak są one niższe niż wynikające z rzeczywistego kosztu jaki poniesie Gmina za
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Koszt ten jest o 1,8 mln zł wyższy niż
dochody jakie Gmina uzyskałaby z wpłat
od mieszkańców wg dotychczas obowiązujących stawek - 9,46 zł za odpady
segregowane i 18,00 zł – za odpady nie-

segregowane. Do pokrycia całkowitych
kosztów związanych z odbiorem odpadów stawki te musiałyby wynosić odpowiednio 13,00 zł i 26,00 zł. Chcąc uniknąć
tak dużych podwyżek, podjęto decyzję
o podniesienie poziomu opłat do kwot
11,00 zł i 22,00 zł.
Pozostała wartość faktycznie poniesionych kosztów, ponad 1 mln zł, zostanie
sfinansowana z innych dochodów budżetu
gminy niż wpływy uzyskane z tytułu odbioru
odpadów komunalnych od mieszkańców.
Nie ulegną natomiast zmianie stawki podatku od nieruchomości i środków
transportu.
Obowiązują także niezmienione taryfy
za pobór wody i odbiór ścieków. Wykaz
wszystkich obowiązujących opłat na stronie www.michalowice.pl.
UG 

Opłaty w 2018 r.
W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, nie wzrosły stawki podatku od
nieruchomości i środków transportu,
jednak więcej zapłacimy za odbiór odpadów.

30

października 2017 r. Rada Gminy
Michałowice podjęła uchwałę Nr
XXVII/339/2017 zmieniającej uchwałę
Nr V/27/2015 Rady Gminy Michałowice
z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy
Michałowice (Dz. Urz .Woj. Maz. z 2017 r.
poz. 10879).
Na podstawie niniejszej uchwały od
1 stycznia 2018 r. opłata miesięczna za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynosi:

Podsumowanie konsultacji - obszar „Reguły, ul. Wiejska”
Zapraszamy do zapoznania się na stronie internetowej gminy z raportem konsultacji społecznych zmian Studium dla obszaru „Reguły, ul. Wiejska”, które odbyły się w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” (podsumowanie konsultacji
znajduje się w zakładce Dialog).

www.michalowice.pl
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Wydarzenia

Kolędowanie z zespołem Pectus

Po blisko pięciu latach do naszej gminy
ponownie zawitał zespół Pectus. Zespół, który tworzą czterej przesympatyczni bracia Szczepanikowie. Tomek,
Marek, Mateusz i Maciek tym razem
zaśpiewali nam znane i lubiane kolędy
oraz najsłynniejsze piosenki bożonarodzeniowe.

N

a koncert zaprosił wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, który
życząc wszystkim gościom wspaniałych
muzycznych doznań podkreślił, iż popularność zespołu i ich napięty koncertowy
kalendarz sprawił, że musieliśmy czekać
na ich występ aż tyle lat.

Pochodzący z Pogórza Karpackiego
bracia, swój koncert w kościele WNMP
w Michałowicach rozpoczęli niezwykle klimatyczną kolędą „Bracia patrzcie jeno”.
W repertuarze znalazły się również inne
tradycyjne polskie kolędy, które w interpretacji zespołu nabrały jeszcze większej
magii. Oczywiście okres świat Bożego
Narodzenia to także piosenki, które często możemy usłyszeć jeszcze przed świętami. Nie zabrakło ich również w piątek 12
stycznia. Były m.in. „Kto wie”, „Na święta
kolęda dwóch serc” oraz „Jedna z pierwszych gwiazd”.
Jak wiadomo kolędowanie to przede
wszystkim wspólnie śpiewanie, do któ-

rego zespół nie musiał specjalnie namawiać. Wspaniała świąteczna atmosfera, radosna i rozbawiona publiczność
bardzo chętnie uczestniczyła w tym
wyjątkowym wspólnym kolędowaniu.
Szczególnie radośnie było podczas kolędy „Idziemy tu idziemy z betlejemskiej
krainy” i „A wczora z wieczora”, kiedy to
zespół o pomoc w śpiewaniu poprosił
dzieci.
W trakcie występu artyści podzieli się
także z publicznością kilkoma świątecznymi wspomnieniami z dzieciństwa. O tym
jak to w ich domu przygotowywano się
i przeżywano święta Bożego Narodzenia.
Jak wyjątkowy i wspaniały był to koncert niech będzie fakt, iż niezwykle trudno było się rozstać mieszkańcom naszej
gminy z zespołem Pectus. Oprócz bisów
zespół przez niemal godzinę po zakończeniu występu podpisywał swoje płyty
oraz specjalny kalendarz, z którego dochód w całości zostanie przeznaczony na
akcję charytatywną. Był także czas na pamiątkową fotografię.
Koncert zakończyły podziękowania,
które w imieniu publiczności zgromadzonej w kościele WNMP w Michałowicach
złożył wójt gminy Michałowice, Krzysztof
Grabka. Tak piękny koncert w tym miejscu
sprawił, że zagrało wszystko. Wasze głosy, kościół oraz publiczność, to wszystko
nabrało szczególnego wyrazu. Swoje podziękowania wójt skierował również do ks.
proboszcza Marka Małkiewicza, który jest
gospodarzem parafii i udostępnił kościół
na realizację tego wspaniałego wydarzenia.
Mariusz Marcysiak 

Sukces naszych mieszkańców w Regionalnym Przeglądzie
Kolęd i Pastorałek
Brawo, brawo, brawo!!! Gratulacje dla
artystów z naszej gminy, którzy odnieśli
ogromny sukces podczas XIX Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek
w Pruszkowie.

F

inałowy koncert odbył się 13 stycznia,
w kościele św. Kazimierza w Pruszkowie, a w jego trakcie publiczność wysłuchała najpiękniejszych kolęd i pastorałek
w wykonaniu laureatów konkursu, wśród
których z naszej gminy były aż cztery zespoły i jedna solistka.
Jury w składzie Edyta Ciechomska, Danuta Kłudczyńska, Iwona Tober i Ryszard
Morka nie miało łatwego zadania, ale udało się i tak:

6

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

Nr 1 styczeń 2018

Wydarzenia

III miejsce w kategorii zespoły do 10 lat
zdobył zespół „Nuteczki Mini” ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Nowej Wsi. Również z tej samej szkoły
III miejsce, ale w kategorii zespoły od 10
do 14 lat trafiło do chóru „Rem” – Radość,
Emocje, Muzyka.
II miejsce w kategorii zespoły do 10 lat
wyśpiewała schola dziecięca „Dzwoneczki” z parafii Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Michałowicach. Scholą
kieruje siostra Małgorzata Celejewska.
Także II miejsce w kategorii soliści od 10
do 14 lat zdobyła kierowana przez Alinę
Stanecką Justyna Brzeźna, reprezentująca Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II
w Michałowicach.
Emocje sięgają zenitu, gdy jury przystępuje do ogłoszenia zwycięzców XIX Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek.
Werble biją, a na scenę wchodzi zespół
„Nuteczki” z Nowej Wsi, który zdobywa

I miejsce w kategorii zespoły do 10 lat. Dodajmy, że wszystkie zespoły reprezentujące szkołę podstawową w Nowej Wsi są
prowadzone przez Małgorzatę Gajownik.
To jednak nie koniec emocji i wzruszeń,
ponieważ również I miejsce w kategorii
zespoły dorośli zdobył, reprezentujący naszą gminę i kierowany przez Renatę Włodarek, chór „Czerwone Korale”. Wielkie
gratulacje!
To był wyjątkowy koncert, a umiejętności wokalno-muzyczne prezentowane
przez uczestników podczas całego przeglądu były naprawdę na bardzo wysokim
poziomie. Skromność i uznanie dla konkurencji studziło nieco emocje. Co jeszcze na kilka godzin przed ogłoszeniem
wyników potwierdzała prowadząca chór
„Czerwone Korale”, Renata Włodarek.
Jednak gdy już przyszedł moment ogłoszenia laureatów to radość i wzruszenie
dały upust.

Przypomnijmy, że pierwszej oficjalnej
prezentacji zwycięskiej pastorałki w kategorii zespoły dorośli „Czerwone Korale”
dokonały podczas spotkania wigilijnego
w Opaczy-Kolonii 15 grudnia ubiegłego
roku. Wówczas to Renata Włodarek poprosiła mieszkańców o pomoc w wyborze
wersji konkursowej pastorałki „Jadą, jadą
kolędnicy”.
Tegoroczny przegląd został zorganizowany pod honorowym patronatem prezydenta Pruszkowa, Jana Starzyńskiego
oraz proboszcza parafii p.w. św. Kazimierza w Pruszkowie, ks. Mariana Mikołajczaka. I jak powiedziała dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie, Ewa
Sowa , iż stał na bardzo wysokim poziomie i był miejscem wielkiej kultury i sztuki.
Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych
sukcesów.
Mariusz Marcysiak 

Inauguracja Gminnych Obchodów 100. lecia
Niepodległości – Nowa Wieś
Rozpoczęły się Gminne Obchody 100.
lecia Niepodległości. Wydarzeniem,
które zainaugurowało tegoroczne obchody było widowisko artystyczne
w wykonaniu uczniów klasy III b z gimnazjum w Nowej Wsi.

H

istoria odzyskania przez Polskę niepodległości to pełna heroicznej walki
opowieść o poświęceniu i miłości do ojczyzny. Dziś na szczęście nie trzeba walczyć, a swój patriotyzm i miłość do ojczyzny można okazywać na wiele sposobów.
Między innymi taki w jaki zaprezentowali
to w czwartek, 11 stycznia gimnazjaliści
z Nowej Wsi.
To było wyjątkowe widowisko. Podróż poprzez dzieje, kiedy to nasi rodacy
nie szczędzili sił w walce z zaborcami.
Nowowiejska młodzież z wielką pieczołowitością przedstawiła największe i zarazem najważniejsze wydarzenie tamtych
czasów. Czym niejednokrotnie wzbudzała
podziw wśród zgromadzonej w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego publiczności. Publiczność, wśród
której był także wójt gminy Michałowice
– Krzysztof Grabka oraz przewodnicząca
rady gminy – Elżbieta Biczyk i przewodnicząca rady rodziców – Agata Tomaszewska.
Sto lat wolnej Polski jeszcze nie równoważy nam tego czasu, kiedy to Państwa Polskiego nie było na mapach. Ale
dziś z dumą i radością obserwujemy
z jak dużym zapałem młodzież poznaje te
wszystkie zagadnienia, które są związane
z odzyskanie niepodległości przez naszą

ojczyznę. Szczególnie gdy w tym roku
obchodzimy setną rocznicę – mówił wójt
gminy Michałowice, Krzysztof Grabka.
W widowisku, które zostało przygotowane pod okiem Elżbiety Gąsior i Małgorzaty Gajownik nie zabrakło również
elementów związanych z naszą gminą.
Były wspomnienia m.in. Marii Dąbrowskiej
i Antoniego Marylskiego, ówczesnego
właściciela Dworu Polskiego w Pęcicach.
Występ gimnazjalistów zakończyła

www.michalowice.pl

owacja na stojąco, a słowa uznania za
wspaniały występ złożyła wicedyrektor
Jadwiga Jodłowska, dodając – „duma nas
rozpiera, że jesteście naszymi uczniami”.
Podziękowania dla młodzieży przekazała również przewodnicząca rady gminy,
Elżbieta Biczyk - tą lekcją historii zagraliście nam na strunach duszy. Mogliśmy
sobie wyobrazić tą radość, którą czuli nasi
rodacy 11 listopada 1918 roku.
Mariusz Marcysiak 
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26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Komorowie.
Pieniądze do puszek zbierało 83. wolontariuszy. Wielu uczniów i nauczycieli
zaangażowanych było w organizację
imprezy towarzyszącej w komorowskiej
szkole. Odbyło się mnóstwo występów
i dodatkowych atrakcji, m.in. jasełka, licytacje, kawiarenka, kiermasz „przydasiów”. Tego dnia zebrano 54 tys. zł.

J

ak co roku, od samego początku, Zespół Szkół Ogólnokształcących im.
Marii Dąbrowskiej w Komorowie włącza
się bardzo aktywnie w organizację imprezy pod nazwą Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (szkołą jest obecna od II Finału). W tym roku Orkiestra zagrała po raz
XXVI, a beneficjentami będą chore noworodki na oddziałach neonantologicznych.
Ze względu na termin ferii zimowych,
koncert i imprezy towarzyszące zostały zorganizowane w piątek 12 stycznia,
a więc tuż przed niedzielnym ogólnopolskim finałem. Odbyło się mnóstwo występów i dodatkowych atrakcji. Wspaniałe
jasełka wykonali najmłodsi uczniowie
z grupy teatralnej „Kurtynka”, wystąpili
muzycy z zespołu „Gradus ad Parnassum”, brawurowy pokaz tańca przedstawiła młodzież z grupy „Dance Imperium”,
Zuzia Folwarska wykazała się muzykalnością i znajomością języka angielskiego.
Wspaniale zaprezentowali się uczniowie
gimnazjum i liceum. Pięknie śpiewali – Julia Grabowska, Julia Dawid, Ola Kamińska, Jan Pędzich, na fortepianie przepięknie zagrały Małgosia Gębala i Michalina
Zawiska. Wyjątkowymi umiejętnościami
gry na skrzypcach wykazał się Piotr Karolak. Wspaniały pokaz akrobatyki przygotowali Kajetan Olędzki i Piotr Sasimowski.
Wielki wkład artystyczny mieli licealiści.

Przepiękną składankę znanych przebojów
przedstawiła nam maturzystka Marysia
Sadłowska. Jacek Goleniak (klarnet), Wiktoria Urbaniak (wiolonczela), Jan Romanowski (gitara), Michał Dąbkowski(akordeon) stworzyli niepowtarzalną formację
„De Bend”.
Zostały zorganizowane dodatkowe
atrakcje: były licytacje, kawiarenka, kiermasz „przydasiów” - komorowska szkoła
zebrała tego dnia dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy 54 tys. zł. Wszystkim organizatorom, darczyńcom i osobom
zaangażowanym serdecznie dziękujemy:
Pani Dyrektor Małgorzacie Głodowskiej,
Panu Dyrektorowi Sławomirowi Rymuzie, Pani Ilonie Effler, Pani Magdalenie
Petrykowskiej, Pani Elwirze Kosakowskiej, Pani Edycie Pająk, Pani Monice
Pawłowskiej, Pani Ewie Ciechomskiej,

Pani Małgorzacie Pajączek, Pani Renacie
Sobczak, Pani Annie Zboina, Pani Annie
Kacprzak, Panu Jackowi Grabowskiemu,
Panu Piotrowi Kondrackiemu, Pani Marii Matuszewskiej, Pani Elżbiecie Akay,
Panu Piotrowi Kawyczowi, Pani Katarzynie Gręziak, Panu Maciejowi Musiałowi,
Pani Katarzynie Wołek, Panu Mirosławowi
Olędzkiemu, Pani Marcie Olędzkiej, Pani
Agacie Hołody, Panu Mateuszowi Belniakowi, Pani Aleksandrze Chruściak, Pani
Joannie Noska, Pani Iwonie Klepczarek,
Pani Ewie Antolak.
Gorąco dziękujemy za serce, ofiarność i wielki wkład pracy!
Ogromne podziękowanie dla wszystkich, którzy przyszli i swoją hojnością zasili konto Wielkiej Orkiestry!
 Wojciech Bentyn – Wicedyrektor ZSO

Daniel Wolborski – Szef Sztabu 

„Balon” nad boiskiem w Michałowicach
Pneumatyczna hala, potocznie zwana
balonem, rozciąga się nad boiskiem
w Michałowicach
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H

ala o konstrukcji pneumatycznej pełni funkcję sezonowego zadaszenia
dla istniejącego boiska przy szkole podstawowej do gry w piłkę nożną, którego
powierzchnia wynosi 1350 m2. Wysokość
hali to ponad 10 m, szerokość 29 m i długość 46 m.
Cala konstrukcja powiązana jest z podłożem za pomocą kotew stalowych. Pokrycie balonu składa się z trzech powłok
(nośnej, izolacyjnej i ochronnej), które
wykonane są z niepalnych materiałów. Ciśnienie i temperatura wewnątrz hali utrzymywane są za pomocą systemu nadmuchowo-grzewczego (system grzewczy
zasilany jest olejem opałowym). Hala wyposażona jest w system zasilania awaryj-

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

nego (agregat prądotwórczy), który włączy
się automatycznie w przypadku spadków
napięcia. Wewnątrz zastosowano oświetlenie LED. Na płytę boiska prowadzą
drzwi obrotowe, przez które przechodzi
się pojedynczo. Obiekt wyposażony jest
także w dwa wyjścia awaryjne.
A jakie są plany jego użytkowania? Administratorem obiektu jest szkoła podstawowa w Michałowicach. Od poniedziałku do
piątku hala jest wykorzystywana przez michałowicką szkołę oraz działające na terenie
naszej gminy uczniowskie kluby sportowe,
FC Jaguar oraz FC Komorów. Mieszkańcy
mogą z niego korzystać w soboty i niedziele, wg harmonogramu, który prowadzi szkoła w Michałowicach. 
UG 
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Spotkanie wigilijne mieszkańców Opaczy Małej

Atmosfera świąt Bożego Narodzenia
udzieliła się mieszkańcom Opaczy Małej, którzy w sobotę, 9 grudnia uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez sołtys, Barbarę
Budzyniak oraz radę sołecką.

egoroczne spotkanie wigilijne miało wyjątkową oprawę, a wszystko dzięki koncertowi kolęd w wykonaniu członków zespołu Retrospektakl, Marii Holki i Alka Baszyna.
Zanim jednak rozpoczął się ten wyjątkowy koncert mieszkańcy Opaczy Małej,

a także goście, wśród których byli: wójt
gminy Michałowice – Krzysztof Grabka
wraz z małżonką, ks. proboszcz – Marek
Małkiewicz, wikariusz – Paweł Korbin, diakon – Grzegorz Czernek i radna Adriana
Król-Popiel wysłuchali ewangelii według
św. Łukasza po czym złożyli sobie świąteczne życzenia.
W imieniu własnym oraz rady gminy,
a także pracowników urzędu najserdeczniejsze życzenia złożył wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka. Wiele się dzieje
wokół nas, a tempo życia jest niesamowite,
niech ten świąteczny czas pozwoli nam na
chwile wytchnienia w rodzinnym gronie.
Jak co roku słyszymy, że Pan Bóg staje
się człowiekiem i wchodzi do naszej rzeczywistości – mówił ks. proboszcz Marek
Małkiewicz. Bożego błogosławieństwa
życzę wszystkim, aby waszemu życiu i życiu waszych rodzin Pan Bóg błogosławił.
Po życzeniach przyszedł czas na wspólne kolędowanie z zespołem Retrospektakl, a także rozmowy przy świątecznym
stole.
Spotkanie zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego Opaczy-Małej
Mariusz Marcysiak 

nej, ciepłej atmosferze i przywołała fragment kolędy w wykonaniu Seweryna Krajewskiego: Jest taki dzień, ciepły, choć
grudniowy. Dzień, zwykły dzień, w który gasną wszelkie spory. Jest taki dzień,
w którym radość wita wszystkich, dzień,
który już każdy z nas zna od kołyski. Niebu,
ziemia, niebu ziemia, wszyscy wszystkim
ślą życzenia. Życzyła, aby atmosfera serdeczności zagościła w naszych sercach.
Spotkanie opłatkowe w Pęcicach zostało przygotowane przez mieszkańców.

W świetlicy ustawiony został ogromny
stół. Wszystkie potrawy zostały przygotowane przez panie mieszkające w Pęcicach. Na stole znajdowały się tradycyjne
wigilijne potrawy: barszcz czerwony, pierogi, śledzie, karpie, sałatki i wiele innych
potraw. Wigilia rozpoczęła się tradycyjnie,
od dzielenia się opłatkiem.
Sfinansowana została z funduszu sołeckiego Pęcic, zgodnie z głosowaniem
mieszkańców.
Beata Izdebska-Zybała 

T

Opłatek w Pęcicach
Spotkanie opłatkowe w którym uczestniczyli mieszkańcy Pęcic, Krzysztof
Grabka, wójt gminy Michałowice, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy i ksiądz Grzegorz Jasiński, a także
radny Edward Kozłowski odbyło się 13
grudnia w świetlicy. Spotkanie opłatkowe zorganizował Waldemar Widlicki,
sołtys i Rada Sołecka Pęcic.

J

ak co roku, w grudniu, mieszkańcy Pęcic spotkali się przy wigilijnym stole,
podzielili się opłatkiem i złożyli sobie najlepsze świąteczne życzenia.
Podczas spotkania wigilijnego ksiądz
Grzegorz Jasiński, proboszcz miejscowej
parafii, zwrócił się do zebranych mieszkańców z życzeniami świątecznymi.
Wcześniej jednak Edward Kozłowski odczytał fragment pisma świętego o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Modlitwie i życzeniom towarzyszyła muzyka. Na gitarze
grał i śpiewał kolędy organista z parafii
w Pęcicach.
Świąteczne życzenia złożył mieszkańcom Krzysztof Grabka, wójt gminy, który
życzył wszystkim radosnych świąt, spokoju i chwili wytchnienia, a także szczęśliwego Nowego Roku, lepszego od poprzedniego. W imieniu radnych życzenia
złożyła przewodnicząca Elżbieta Biczyk,
która życzyła wszystkim świąt w rodzin-
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Opłatek w gronie komorowskich seniorów
W sobotę, 16 grudnia, odbyło się w szkole podstawowej
w Komorowie spotkanie opłatkowe. Komorowskich emerytów odwiedził Krzysztof Grabka, wójt Gminy, z żoną, Elżbieta
Biczyk, przewodnicząca rady gminy, a także lokalni samorządowcy.

K

omorowskie Koło Emerytów i Rencistów i Inwalidów istnieje
od blisko pięćdziesięciu lat, jest najstarszym kołem w naszej gminie. Od lat też emeryci organizują spotkania opłatkowe.
Każdego roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia spotykają się, aby wspólnie, przy świątecznym stole podzielić się opłatkiem, obejrzeć i wysłuchać świątecznego programu artystycznego w wykonaniu dzieci i młodzieży z naszej szkoły, a przede
wszystkim spotkać się i miło spędzić czas.
W sobotnie popołudnie zebranych gości powitał przewodniczący Koła, Henryk Rybkowski. Wszystkim zebranym złożył
świąteczne życzenia. Zaprosił do wspólnego świętowania Bożego Narodzenia. W tym roku Krzysztof Grabka, wójt gminy,
życzył zebranym gościom radości i pogody ducha, życzył także, aby rok 2018 był lepszy od poprzedniego. Elżbieta Biczyk,
przewodnicząca rady gminy życzyła zdrowych i rodzinnych
świąt Bożego Narodzenia. Na spotkaniu obecny był również
Michał Jeżewski, przewodniczący zarządu osiedla.
W spotkaniu wzięła również udział Ewa Adamczyk, przewodnicząca Koła Rejonowego w Michałowicach. Koleżankom i Kolegom z Koła w Komorowie życzyła energii do działania i wielu,
wielu wspólnych spotkań.
Atrakcją spotkań opłatkowych są oczywiście występy artystyczne uczniów klas najmłodszych szkoły podstawowej w Komorowie. W tym roku Jasełka, a także wiersze świąteczne i kolędy śpiewała młodzież ze starszych klas szkoły podstawowej,
a także dzieci z drugiej i trzeciej klasy, które przygotowane

zostały przez siostry katechetki: Janę i Lubomirę oraz nauczycielki: Ewę Ciechomską i Małgorzatę Pajączek. Wiele radości
i zdrowia życzył zebranym Sławomir Rymuza, dyrektor szkoły
podstawowej. Po zakończeniu części artystycznej dzieci wraz
z życzeniami przekazały emerytom własnoręcznie wykonane
kartki świąteczne
Obecny na opłatku ksiądz proboszcz Andrzej Perdzyński życzył wszystkim gościom zdrowia i radości, która płynie z szopki
betlejemskiej i narodzenia Jezusa Chrystusa, a następnie poświęcił przygotowaną wieczerzę wigilijną i odmówił krótką modlitwę. Dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń to najważniejszy moment. Potem był czas na śpiewanie kolęd i rozmowy. Do
zobaczenia za rok!
Beata Izdebska-Zybała 

Spotkanie świąteczne emerytów z Granicy

Spotkanie opłatkowe seniorów z Granicy to już tradycja.
Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, z żoną, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, radni
z terenu Granicy jak również ksiądz prałat Andrzej Perdzyński, proboszcz Komorowskiej parafii.

S

potkania opłatkowe są tradycją w gminie Michałowice.
Członkowie Koła Emerytów i Seniorów z Granicy uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym po raz kolejny. Zebranych gości
powitał Ryszard Dutkiewicz, przewodniczący Koła
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W wigilii emerytów z Granicy uczestniczyła Ewa Adamczyk,
przewodnicząca Koła Rejonowego w Michałowicach. Koleżankom i Kolegom z Koła w Granicy życzyła energii do działania
i wielu, wielu wspólnych spotkań.
W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele władzy samorządowej, obecni byli radni: Agnieszka Paradowska i Przemysław Majtyka, a także przewodniczący Zarządu Osiedla Granica
Paweł Łąpieś i członkowie zarządu.
W spotkaniu świątecznym uczestniczył ksiądz prałat Andrzej
Perdzyński, który poświęcił opłatek, modlił się, a także złożył
wszystkim świąteczne życzenia.
Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, przyłączając się
do świątecznych życzeń powiedział, że cieszy go tak liczne
uczestnictwo we wszystkich spotkaniach. Granickim seniorom
życzył radosnych, spędzonych wśród rodziny i przyjaciół, wypełnionych miłością Świąt Bożego Narodzenia. Radosne życzenia, aby święta były wspaniałym czasem spędzonym wśród
najbliższych, złożyła Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy.
Kolejnym ważnym momentem było dzielenie się opłatkiem
i świąteczne życzenia, które składali sobie seniorzy. Przy zupie
grzybowej, wspaniałych świątecznych pierogach i słodkościach
emeryci z Granicy spędzili miły, świąteczny wieczór. Potem był
czas na wspólne śpiewanie kolęd, nie mogło zabraknąć Wśród
nocnej ciszy i Bóg się rodzi. Był to też dobry czas na rozmowę
i czas na zacieśnianie kontaktów sąsiedzkich.

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
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Wigilia mieszkańców Pęcic Małych
Wigilia mieszkańców Pęcic Małych
odbyła się w sobotę, 16 grudnia. Spotkanie świąteczne zorganizowała Rada
Sołecka Pęcic Małych i Zdzisława Krupa, sołtys. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy, Elżbieta Biczyk,
przewodnicząca rady gminy i radni.

S

potkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy, którą poprowadził ksiądz Grzegorz
Jasiński, Następnie poprosił Zdzisława Krupę, gospodarza wieczoru, aby rozdał opłatki. Nastąpił moment dzielenia się opłatkiem
i składania życzeń.
Krzysztof Grabka wszystkim zebranym mieszkańcom życzył Wesołych Świąt
oraz udanego Nowego Roku oraz życzył,
aby rok 2018 był lepszy od poprzedniego.
Życzenia złożyła mieszkańcom także Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, która
w imieniu wszystkich radnych z gminy Michałowice, życzyła, aby święta Bożego Narodzenia były radosne i spokojne, aby towarzyszyła
wszystkim rodzinna, przyjacielska atmosfera.
W organizację spotkania zaangażowali
się również mieszkańcy miejscowości. Sto-

ły w świetlicy zostały pięknie, świątecznie
przyozdobione. A na nich był opłatek, świąteczne ozdoby i wspaniałe wigilijne potrawy.
Nie mogło zabraknąć wigilijnej ryby, barszczu i pierogów. Były także wspaniałe ciasta
i oczywiście wigilijny kompot z suszu owocowego.

Dla wielu mieszkańców był to wspaniały
czas spędzony w miłej, sąsiedzkiej atmosferze. Wszyscy też chętnie śpiewali kolędy
i długo ze sobą rozmawiali. Impreza sfinansowana została z funduszu Sołectwa Pęcice Małe.
Beata Izdebska-Zybała 

Spotkanie wigilijne seniorów z Nowej Wsi
Tuż przed świetami członkowie Koła nr
3 Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, a także mieszkańcy Nowej Wsi
oraz zaproszeni goście spotkali się, aby
przełamać się opłatkiem i złożyć sobie
życzenia.

R

adosne święta Bożego Narodzenia to
również najbardziej rodzinne święta ze
wszystkich świąt. Tą atmosferę dało się poczuć w czwartek, 14 grudnia w nowowiejskiej świetlicy przy ul. Głównej 52a, która ponownie wypełniła się do ostatniego miejsca.
Świątecznie udekorowana sala witała
wielu gości, a byli wśród nich m.in. wójt

gminy Michałowice – Krzysztof Grabka
wraz z małżonką, Elżbieta Biczyk – przewodnicząca rady gminy, ksiądz proboszcz
Mariusz Zapolski z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszkowie, ks. Sebastian Śledziona, Ewa Adamczyk – przewodnicząca Zarządu Rejonowego PZERiI,
Ewa Dymura – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi, Aleksandra
Pyz-Szukalska – skarbnik Zarządu Rejonowego PZERiI oraz radny – Paweł Kordys
i sołtys – Marian Bośka.
Zanim jednak wszyscy uczestnicy tego
wyjątkowego spotkania złożyli sobie życzenia i zasiedli do wigilijnego stołu wspól-
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nie obejrzeli jasełka w wykonaniu uczniów
ze szkoły w Nowej Wsi. To niezwykłe, jak
wiarygodnie i z zaangażowaniem dzieci
przedstawiły historię z przed 2 tysięcy lat,
która jeszcze bardziej podkreślił świąteczny
klimat wigilijnego spotkania.
W imieniu publiczności podziękowania
dzieciom za wspaniały występ złożyła radna Nowej Wsi i zarazem przewodnicząca
rady gminy, Elżbieta Biczyk.
Pokój, to nie święty spokój, a harmonia
życia. Harmonia, którą tworzymy z Bogiem,
z sobą samym i z drugim człowiekiem. Tego
pokoju dzisiaj chcemy sobie z serca życzyć
– mówił ks. proboszcz Mariusz Zapolski.
Oprócz świątecznych życzeń radosnych
i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia,
które w imieniu własnym i pracowników
urzędu złożył wójt gminy Michałowice,
Krzysztof Grabka były także zapowiedzi
mikołajowych prezentów na przyszły rok,
a będą to m.in. budowa strefy rekreacyjno-sportowej w okolicach zbiornika wodnego
Smug oraz budowa nowej świetlicy przy ul.
Głównej.
W imieniu rady sołeckiej serdeczne
życzenia zdrowych i radosnych świąt
oraz wszystkiego najlepszego w Nowym
Roku złożył sołtys, Marian Bośka, który
jednocześnie zaprosił wszystkich do wigilijnych stołów. A na nich same pyszności
przygotowane własnoręcznie przez członkinie koła nr 3.
Mariusz Marcysiak 
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Spotkanie opłatkowe w Regułach
„A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami”. Kolędą
„Bóg się rodzi” mieszkańcy Reguł rozpoczęli swoje wigilijne
spotkanie, które 14 grudnia odbyło się w świetlicy przy ul.
Wiejskiej 13.

K

siądz proboszcz Grzegorz Jasiński z parafii Świętych Piotra
i Pawła w Pęcicach, przeczytał fragment ewangelii według
św. Łukasza po czym skierował do zebranych życzenia – na te
święta, na kolejne pójdźmy do Betlejem chcę wam życzyć, tym
hasłem roku liturgiczne, abyście napełnili się mocą Ducha Świętego.
Wójt gminy Michałowie, który był gościem mieszkańców na ich
wigilijnym spotkaniu, swoje wystąpienie rozpoczął od wyrażenia
satysfakcji z faktu, iż nowa świetlica tak czynnie przyczynia się
do aktywności wielu osób.
Święta Bożego Narodzenia to okres, kiedy mamy nieco więcej
czasu dla siebie i naszych rodzin, czego w imieniu własnym, rady
gminy oraz pracowników urzędu wam życzę. Wszystkiego co
najlepsze, samych sukcesów i szczęścia w nachodzącym Nowy
Rok, aby był co najmniej tak dobry jak obecny.
W imieniu rady sołeckiej życzenia spokojnych, zdrowych i rodzinnych świąt mieszkańcom złożyła sołtys, Magdalena Krajnik-Partyka. W swoim wystąpieniu sołtys odniosła się również do
wydarzeń, jakie odbywają się w nowe świetlicy i w których mieszkańcy tak chętnie biorą udział. „Ta świetlica zaczęła żyć swoim
życiem. Kiedyś marzyliśmy, aby mieć ten swój, własny kąt, gdzie
będziemy mogli się aktywizować – spotykać, ćwiczyć i występować. Dziś już tak się dzieje i okazji do tego zapewne będzie
jeszcze wiele.

Po części oficjalnej spotkania przyszedł czas na indywidualne
składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem. Następnie wszyscy
wspólnie zasiedli przy wigilijnych stolach i wysłuchali przepięknych polskich kolędach w wykonaniu artystów Łódzkiego Teatru
Piosenki kierowanego przez wokalistę i aktora Michała Maj Wieczorka.
Spotkanie wigilijne mieszkańców sfinansowane zostało z funduszu sołeckiego Reguł.
Mariusz Marcysiak 

Wieczór wigilijny w Opaczy-Kolonii
Już tak jest, że w okresie przedświątecznym wszyscy,
wszystkim ślą życzenia. Rodzinie, znajomym, przyjaciołom
i sąsiadom. Tej idei hołdują także mieszkańcy Opaczy-Kolonii, którzy jak co roku tuż przed świętem Bożego Narodzenia
spotkali się, aby złożyć sobie świąteczne życzenia.

D

okładnie w piątek, 15 grudnia w świetlicy przy ul. Ryżowej 90
odbyło się wigilijne spotkanie, które wspólnie zorganizowali:
sołtys, Grażyna Grabka, rada sołecka oraz Koło nr 5 Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z przewodniczącą Anną Taras na czele.
Świąteczną atmosferę spotkania można było już poczuć
z chwila przekroczenia progu świetlicy, która jak zawsze była
w pełni zapełniona. Seniorzy z koła nr 5, mieszkańcy i zaproszeni
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goście uczestniczyli w tym świątecznym spotkaniu, a wśród gości byli: wójt gminy Michałowice – Krzysztof Grabka, przewodnicząca rady gminy – Elzbieta Biczyk, ks. wikariusz Paweł Korbin,
przewodnicząca terenowego Koła ZERiI – Ewa Adamczyk, radni
– Anna Kamińska i Eugeniusz Hanc.
W imieniu własnym oraz organizatorów życzenia złożyła sołtys,
Grażyna Grabka Przed świętami jesteśmy lepsi, bardziej życzliwi
i mili wobec siebie, niech ten stan pozostanie z nami na dłużej, na
cały przyszły rok – życzyła sołtys.
Czas narodzenia Jezusa Chrystusa to czas nadejścia rozwiązania. Życzę wam rozwiązania wszystkich trudnych spraw i tego
co zapętlone, tego co niepotrzebnie ściska nas w tym życiu,
tłamsi i nie pozwala oddychać pełną piersią – mówił ks. Paweł
Korbin z parafii Wniebowzięcia NMP w Michałowicach.
Wymarzonej gwiazdki, a przede wszystkim zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt życzyła mieszkańcom Opaczy-Kolonii
przewodnicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk.
Do życzeń przewodniczącej rady dołączył się również wójt
gminy Michałowice, Krzysztof Grabka. Wszystkiego najlepszego
na nadchodzące święta Bożego Narodzenia i samych sukcesów
w Nowy Roku – życzył w imieniu własnym oraz pracowników
urzędu.
Oprócz życzeń mieszkańcy otrzymali również długo oczekiwany prezent, jakim jest zapowiedź przebudowy świetlicy. Obecna jest już zbyt mała, aby pomieścić wszystkich chętny, którzy
chcieliby wziąć udział w organizowanych przez sołectwo wydarzeniach.
Wzajemne życzenia, dzielenie się opłatkiem i kolędowanie wypełniły piątkowy wieczór w Opaczy-Kolonii. Wieczór, który wzbogacił świąteczny koncert chórów „Czerwone Korale” i „Czerwone
Koraliki” kierowanych przez Renatę Włodarek.
Mariusz Marcysiak 
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Wieczór wigilijny w sołectwie Komorów
Wigilia w sąsiedzkim gronie w sołectwie Komorów na dobre
wpisała się w tradycję tej miejscowości. Mieszkańcy tłumnie
przybyli do świetlicy W kaliszowym gaiku, aby razem świętować czas przyjścia Jezusa Chrystusa na świat. W świątecznym
spotkaniu uczestniczyli radni gminni, z jej przewodniczącą Elżbietą Biczyk na czele, a także Krzysztof Grabka, wójt gminy
Michałowice, żoną i ksiądz proboszcz Andrzej Perdzyński.

Z

ebranych gości powitała Katarzyna Parzyńska, radna rady
gminy, która złożyła zebranym najserdeczniejsze życzenia
świąteczne, życzyła zdrowia i radości podczas Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Do życzeń przyłączył się Artur Kostera, sołtys, który wspólnie z radną i radą sołecką, zaraża optymizmem
i pozytywnym zaangażowaniem i jak magnez przyciąga mieszkańców. Świetlica była wypełniona po brzegi, z trudem udało się
zachować jedno wolne miejsce dla nieznanego przybysza!
Po krótkim powitaniu mieszkańców ksiądz Andrzej Perdzyński
odczytał fragment pisma świętego mówiący o narodzeniu Jezusa Chrystusa, a następnie pobłogosławił pokarm i ludzi. Złożył
wszystkim świąteczne życzenia.
Komorowską wigilię uświetnił występ muzyków. Wystąpił Sylwester Wądołowski z rodziną (mieszkaniec Komorowa). Wcześniej
przy jego muzyce mieszkańcy bawili się podczas imprezy pożegnanie lata. Podczas wieczoru wigilijnego artyści śpiewali kolędy i pastorałki. Od razu zapanowała miła świąteczna atmosfera.
Najważniejszą częścią spotkania było oczywiście dzielenie się
opłatkiem i składanie sobie świątecznych życzeń.
Krzysztof Grabka, wójt gminy, również w imieniu wszystkich
pracowników urzędu gminy, życzył zebranym gościom radości
i pogody ducha, powiedział, że my wszyscy jesteśmy jedną rodziną, że powinniśmy nawzajem o sobie pamiętać.

Życzenia mieszkańcom sołectwa Komorów złożyła także Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, która życzyła radości
i pokoju, a także świąt z rodziną i najbliższymi. Wszystkim zebranym życzyła wspaniałego Nowego Roku!
Wieczerze wigilijne to świetna okazja do spotkań w pięknej
świątecznej oprawie. Podczas wigilii panował świąteczny, uroczysty nastrój. Nastrój serdeczności i radości. A potem był czas
na poczęstunek i rozmowy i wspólne kolędowanie.
Spotkanie wigilijne mieszkańców sfinansowane zostało z funduszu sołeckiego sołectwa, zgodnie z głosowaniem mieszkańców.
Beata Izdebska-Zybała 

Wigilia michałowickich seniorów
Święta Bożego Narodzenia to czas radości. Radości osobistej,
rodzinnej i w gronie znajomych. Wigilia michałowickich seniorów, która w niedzielę, 17 grudnia odbyła się w szkole podstawowej w Michałowicach była tego bardzo dobrym przykładem.

W

imieniu organizatorów, Koła nr 2 Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów przybyłych gości powitała przewodnicząca,
Teresa Sladek. W tym świątecznym spotkaniu udział wzięli m.in.
wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka wraz z małżonką, przewodnicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk, ksiądz proboszcz Ma-
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rek Małkiewicz oraz ks. wikariusz Paweł Korbin i diakon Grzegorz
Czernek z parafii Wniebowzięcia NMP w Michałowicach, przewodnicząca terenowego Koła ZERiI – Ewa Adamczyk, radni – Anna
Wyszomirska, Eugeniusz Hanc i Paweł Zacny oraz dyrektor szkoły
Andrzej Olęcki i przewodniczącą koła nr 5 Anna Taras.
Kochani członkowie, życzę wam wszystkiego dobrego, dużo
zdrowia. Niech ta łaska Boża nigdy was nie opuszcza – życzyła
przewodnicząca, Teresa Sładek.
Jak patrzę na powiększającą się grupę uczestników waszych spotkań
[koło liczy 142 członków] to mi serce rośnie – mówił wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka. To jest też świadectwo tego, że potrzebujcie
tych spotkań i są one dla was ważne. W imieniu własnym oraz pracowników urzędu życzę wam na ten świąteczny czas, żeby to ciepło i bliskość, które towarzyszą tym świętom wystarczyły na cały przyszły rok.
Życzenia od radnych gminy Michałowice osobiście michałowickim
seniorom złożyła przewodnicząca rady, Elżbieta Biczyk. Zdrowych,
spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Żebyśmy umieli
się dzielić radością narodzenia dzieciątka Jezus, żebyśmy umieli obdarzać się ciepłym słowem i życzliwymi gestami.
Swoje życzenia, seniorom złożyli również: przewodnicząca – Ewa
Adamczyk, radna – Anna Wyszomirska i członek Zarządu Osiedla –
Paweł Cichocki.
Po wysłuchaniu fragmentu ewangelii według św. Łukasza oraz błogosławieństwu, którego udzielił ks. proboszcz Marek Małkiewicz, seniorzy i przybyli goście złożyli sobie wzajemne życzenia i przełamali
się opłatkiem.
Niedzielne spotkanie uświetnił koncert kolęd i pastorałek, które
w wykonaniu kierowanego przez Piotra Gwiazdeckiego chóru „Michałowiczanka” nabrały szczególnego wyrazu.
Mariusz Marcysiak 
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Spotkanie świąteczno - noworoczne w Sokołowie
Spotkanie świąteczno-noworoczne mieszkańców Sokołowa
odbyło się 30 grudnia. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka,
wójt gminy i Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, jak
również Edward Kozłowski, radny. Ksiądz Grzegorz Jasiński,
proboszcz parafii w Pęcicach, odprawił krótką modlitwę.

Ś

wietlica Oaza Spokoju, gdzie zorganizowane zostało spotkanie wigilijne, była odświętnie udekorowana, stoły przykryte
były białymi obrusami, w widocznym miejscu ustawiona została
piękna choinka. Nieopodal znajdowały się prezenty.
Zebranych mieszkańców powitał Bartosz Lewandowski, sołtys
Sokołowa. Przywitał zaproszonych gości. Spotkanie opłatkowe
rozpoczęło się od modlitwy, której przewodniczył ksiądz proboszcz. Po odczytaniu fragmentu pisma świętego, ewangelii według świętego Łukasza, która przywoływała moment narodzenia
Jezusa Chrystusa, ksiądz Jasiński złożył wszystkim zebranym
świąteczne życzenia.
W dalszej części uroczystości życzenia zdrowia i radości złożył Krzysztof Grabka, wójt gminy. Życzył zebranym, aby Nowy
Rok - 2018 przyniósł wiele radości i satysfakcji w życiu. Życzenia mieszkańcom Sokołowa złożyła również Elżbieta Biczyk,
przewodnicząca rady, która życzyła wszystkim pogody ducha,
mądrości i pomyślności w życiu, a także równowagi w podejmowaniu codziennych decyzji. Następnie mieszkańcy dzielili się
opłatkiem i składali sobie życzenia. W tle słychać było piękne kolędy i pastorałki. Zapanował uroczysty, świąteczny nastrój. Miłym
akcentem świątecznego spotkania mieszkańców Sokołowa był
pomysł sołtysa i jego żony, aby zorganizować konkurs dla dzieci
na obrazek o tematyce świątecznej. Nagrodzone dzieci otrzymały prezenty.

Tegoroczna choinka była pięknie ozdobiona. Marek Sybilski,
członek rady sołeckiej, zwyczajowo już był świętym Mikołajem.
W tym roku święty Mikołaj obdarował dzieci nie tylko słodyczami, ale również drobnymi prezentami. Radości było co nie miara.
Spotkanie wigilijne było bardzo udane, mieszkańcy okazywali
sobie dużo życzliwości i serdeczności. Życzyli sobie nawzajem
Szczęśliwego Nowego Roku!
Beata Izdebska-Zybała 

Noworoczne spotkanie mieszkańców Suchego Lasu
Początek roku to doskonały czas na sąsiedzkie spotkanie,
życzenia i rozmowy. Tak jak w Suchym Lesie, gdzie 6 stycznia z inicjatywy sołtysa Edwarda Chruściaka i rady sołeckiej
odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie.

S

potkanie, które już na stałe wpisało się w kalendarz imprez
Suchego Lasu. Jednak w tym roku miało ono wyjątkową
oprawę, a to za sprawą nowej świetlicy, którą mieszkańcy otrzymali w lipcu ubiegłego roku.

Atmosfera świąt Bożego Narodzenia trwa, więc radośni
i uśmiechnięci mieszkańcy, radni sołeccy i sołtys witają zaproszonych gości, wśród których był: wójt gminy Michałowice –
Krzysztof Grabka wraz z małżonką, ksiądz proboszcz Grzegorz
Jasiński z parafii Świętych Piotra i Pawła w Pęcicach oraz radny
Edward Kozłowski.
Spotkanie rozpoczęło wspólne odśpiewanie kolędy „Bóg się
rodzi”, po której ks. Grzegorz Jasiński odczytał fragment ewangelii według św. Łukasza i złożył mieszkańcom bożonarodzeniowe życzenia – aby moc Ducha Świętego, która płynie z groty
betlejemskiej przemieniała wasze serce, wasze rodziny, wasze
sołectwo i całą nasza wspólnotę parafialną.
Cieszy mnie niezmiernie, że tak licznie uczestniczycie w tej
symbolicznej wigilii – mówił do mieszkańców Suchego Lasu wójt
gminy Michałowice, Krzysztof Grabka. „Na ten świąteczny czas
i nowy 2018 rok w imieniu własnym oraz przewodniczącej rady
gminy, a także pracowników urzędu życzę wam zarówno w życiu
osobistym jak i zawodowym wszystkiego najlepszego i aby nowy
rok był jeszcze lepszy od minionego”.
Życzenia wszelkie pomyślności w nowym roku mieszkańcom
złożyli również sołtys Edward Chruściak oraz radny Edward Kozłowski.
Po części oficjalnej spotkania przyszedł czas na symboliczne
dzielenie się opłatkiem oraz niezwykłą niespodziankę dla najmłodszych mieszkańców Suchego Lasu, prezenty. Sołtys,
Edward Chruściak na ten czas zmienił się w pomocnika św. Mikołaja i każdemu dziecku wręczył gwiazdkowy prezent.
Spotkanie zakończyły wspólne rozmowy przy stołach, które
wypełniły przepyszne świąteczne potrawy.
Mariusz Marcysiak 
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Na skróty przez gminę
Ekipa Mikołaja w akcji
6 grudnia, dwadzieścioro dzieci z rodzin korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice wybrało się do Warszawy na wspaniałą mikołajkową
przygodę. A wszystko odbyło się w i na zaproszenie restauracji „Si” przy Marszałkowskiej 115 - włoski klimat restauracji i świątecznie udekorowane stoły z najbardziej ulubionymi
przez dzieci smakołykami (pasta, pizza, kurczak, frytki i mini
hot-dogi i oczywiście słodkości). Jednak uczta kulinarna to
jedynie część tej niezwykłej mikołajkowej przygody. Wśród
ekipy św. Mikołaja byli nie tylko pracownicy restauracji „Si”,
ale również znany i lubiany przez dzieciaki Piotr Czaykowski,
model i uczestnik jednego z telewizyjnych programów rozrywkowo-przygodowych .
Oczywiście tak niezwykłe wydarzenie nie było by możliwe,
gdyby nie ludzie gotowi poświęcić własny czas i zaangażowanie, by pomóc w organizacji tak szlachetnego przedsięwzięcia. Dzięki sołtys Michałowic-Wsi, Adrianie Król-Popiel,
która była pomysłodawczynią i inicjatorką tego wydarzenia
oraz pracownikom GOPS, Joannie Strzyżewskiej i Markowi
Piątkowskiemu, którzy opiekowali się dziećmi podczas wyjazdu do Warszawy, Urzędowi Gminy Michałowice, który zapewnił transport i przede wszystkim restauracji „Si”, gdzie na

dzieci czekały same pyszności, moc atrakcji i wiele prezentów. Dziękujemy.

Kiermasz świąteczny w Michałowicach
Kiermasze to świetna okazja do niebanalnych przedświątecznych zakupów. Nie inaczej było również w szkole w Michało-

wicach, gdzie na mieszkanców 9 grudnia czekało 28 stoisk
z rękodziełem i wieloma atrakcjami.
W głównej mierze były to dzieła twórców rękodzieła ludowego i artystycznego, a wśród oferowanych wyrobów można
było znaleźć różnego rodzaju ozdoby choinkowe i świąteczne. W trakcie kiermaszu można było spróbować własnych sił
decoupage i osobiście przygotować dowolną ozdobę świąteczną.
Dużym zainteresowaniem kupujących cieszyło się stoisko
młodzieży z michałowickiej szkoły, na którym można było
zakupić ozdoby wykonane przez dzieci z zerówek i świetlicy. Duży ruch panował również w kawiarence prowadzonej
wspólnie przez dzieci i rodziców.
Kiermasz miał wyjątkową oprawę, a to za sprawą występów dzieci z klas 0 i trochę starszych, które zaśpiewały znane wszystkim świąteczne piosenki i kolędy. W jego trakcie
prowadzona była sprzedaż kartek świątecznych wykonanych
własnoręcznie przez uczniów szkół w Komorowie i Michałowicach, a także odbyła się licytacja podarowanych przez wystawców przedmiotów. Zebrane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom autystycznym z naszej
gminie, których koszt dziennej rehabilitacji wynosi 100 zł.

Wizyta Mikołaja w Regułach
W niedzielne popołudnie, 10 grudnia, w świetlicy przy ul.
Wiejskiej 13, zgromadziło się blisko 100 dzieci, które z uśmiechem na buziach i niecierpliwością wyczekiwały spotkania
z Mikołajem. Drogę do dzieci z Reguł Mikołajowi wskazała
mała gwiazdka ze spektaklu „Gdy pierwsza gwiazdka zaświeci”.
Oczywiście, jak każda bajka, ta również kończy się dobrze
i gwiazdka ponownie zaświeciła wskazując drogę Mikołajowi
do regulskich dzieci, który każdemu wręczył upominek.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez sołtys oraz radę
sołecką i sfinansowane z funduszu sołeckiego Reguł.

www.michalowice.pl

@UGMichalowice

15

Na skróty przez gminę
Wizyta Mikołaja w Pęcicach
- zabawa choinkowa
Spotkanie z Mikołajem i jego pomocnikami odbyło się w świetlicy przy ulicy Zaułek 9 grudnia. Do dzieci przyjechał Mikołaj
z workiem prezentów.
Zanim jednak pojawił się wśród zebranych, dzieci robiły
dla niego upominki, a także piękne świąteczne ozdoby. Nauczyły się i zaśpiewały dla Mikołaja świąteczną piosenkę. Dzieci, pod okiem instruktorek, wykonywały kolorowe łańcuchy na
choinkę, wspaniałe ryżowe bałwanki, malowały bombki i robiły
różne choinkowe ozdoby. Można też było malować sobie buzie
i ręce.
Impreza została zorganizowana przez sołtysa i radę sołecką,
a sfinansowana z funduszu sołeckiego Pęcic.

Sportowy Mikołaj w Pęcicach Małych
Zabawa mikołajkowa dla dzieci z Pęcic Małych, która odbyła
się 9 grudnia, miała sportowy charakter. Rozpoczęła się od nadmuchiwania podłużnych balonów. Z nich robione były szable
i miecze, którymi następnie dzieci walczyły ze sobą,
Były wyścigi i gry sprawnościowe. Wszystkie dzieci chętnie
bawiły się kolorową chustą, dzięki której czarowały piękne figury. Była zabawa : „Raz dwa trzy, baba jaga patrzy” i wiele
innych.
Gdy dzieci miały już dość zabawy i wszystkie buzie i ręce zostały udekorowane wspaniałym rysunkiem, przyszedł czas na
prezenty. Wręczał je oczywiście Mikołaj.
Impreza mikołajkowa sfinansowana została z funduszu sołeckiego sołectwa Pęcice Małe. Została zorganizowana przez sołtysa i radę sołecką.

Warsztaty ozdób świątecznych
w Kaliszowym Gaiku

Podczas warsztatów robione były papierowe ozdoby na choinkę:
bombki i inne zawieszki. Można było również malować bombki,
a także robić stroiki z igliwia.
Starannie uformowane zielone gałązki były łączone, a następnie zdobione kolorowymi tasiemkami i innymi ozdobami.
Każdego roku zadaniem sołtysa jest przygotowanie świątecznego drzewka. Tak było również i w tym roku. Choinka
była dorodna, pierwsze światełka i bombki zawiesił oczywiście
komorowski sołtys – Artur Kostera. Pomagali mu zgromadzeni
mieszkańcy, a także dzieci, które przy strojeniu choinki zawsze
mają dużo radości.
Warsztaty zostały sfinanowane z funduszu sołeckiego.

Zabawa z Mikołajem w Granicy

Dzieci z Granicy spotkały się z Mikołajem w niedzielę, 17 grudnia.
Jednak zanim ono nastąpiło dzieci obejrzały przedstawienie pt:
Świąteczna gonitwa.
Aktorzy zaprezentowali opowieść o przygodach anioła na
ziemi. Dzieci bardzo chętnie włączały i brały aktywny udział
w budowaniu narracji przedstawienia. Jednak oprócz przedstawienia organizatorzy, radni i zarząd oisedla Granica, przygotował dla najmłodszych zabawę przy muzyce, słodki poczęstunek i wspaniałe prezenty. W zabawie z Mikołajem uczestniczyło
ponad dziewięćdziesięcioro dzieci, od najmłodszych aż po
uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Spotkanie zostało
sfinansowana z funduszu osiedla Granica zgodnie z głosowaniem mieszkańców podczas zebrania.
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Na skróty przez gminę
Świąteczne warsztaty
w michałowickiej bibliotece
W sobotę 9 grudnia w michałowickiej bibliotece odbyła się kolejna edycja wspólnej zabawy, na którą zastały zaproszone całe
rodziny.
Tym razem pod kierunkiem pani Magdaleny Mosiejczyk Gołos, która od kilku lat wspiera poczynania biblioteki, uczestnicy wykonywali choinki z różnokolorowych piórek oraz aniołki
z płóciennej taśmy. Fantazja i inwencja własna była duża,
dlatego też powstały nie tylko tradycyjnie zielone drzewka,
ale również różowe czy niebieskie, które następnie przyozdobione zostały styropianowymi bombkami i łańcuchami.
Wszyscy dobrze się bawili, a po warsztatach wrócili do
domu z własnoręcznie wykonanymi ozdobami świątecznymi.

Bal choinkowy w Opaczy-Kolonii
Pan Marcepan, właściciel cukierni wraz z Madame Lukier zabrali
dzieci z Opaczy-Kolonii na bal do słodkiej krainy. Krainy cukierków,
czekolady, ciasteczek i torcików. Bal odbył się 16 grudnia w świetlicy.
Były rodzinne tańce, korowody i zabawy. Sporo radości i śmiechu
było podczas słodkich konkursów. Trzeba było udekorować pana
i panią Ciastek, nakarmić Jasia i Małgosię oraz zebrać ciasteczkowe
gwiazdki za pomocą aniołków. Jak na każdym balu nie mogło także
zabraknąć konkursu na króla i królową tej imprezy.Chwilę wytchnienia
między zabawami zapewnił dzieciom słodki poczęstunek, który przygotowali organizatorzy balu tj. sołtys i rada solecka Opaczy-Kolonii.
Oczywiście podczas balu nie mogło zabraknąć wizyty Mikołaja
z workiem pełnym słodkich prezentów.
Bal choinkowy został sfinansowany z funduszu sołeckiego Opaczy-Kolonii .

Zabawa choinkowa w Nowej Wsi
Zaprzęg Świętego Mikołaja zawitał do Nowej Wsi 16 grudnia. Organizatorzy – radni, sołtys i rada solecka przygotowali atrakcji co niemiara. Tańce, zabawy, konkursy i słodki poczęstunek, a wszystko
rozpoczęło się od pokazowych zajęć pt. wystrzałowe eksperymenty.
Co zrobić, żeby balonik zaczął się głośno śmiać, jak przygotować wystrzałowy śnieg i czy jedna ciecz może zmienić swój kolor. Niedługo
po tym pojawiły się Elfy św. Mikołaja, a to znak, że zabawę choinkową czas rozpocząć. Ruszyły mega długie łańcuchy, węże i korowody.
Nie zabrakło również sportowej rywalizacji podczas przeciągania liny,
gdzie zgodnie z przewidywaniami jej wyniki zakończył się remisem.
Na zakończenie dzieci odwiedził Mikołaj, który miał do rozdania
całe mnóstwo wspaniałych prezentów.
Zabawa choinkowa została sfinansowana z funduszu sołeckiego
Nowej Wsi.

Nowi mieszkańcy gminy
Helena Przybyszewska
ur. 13 listopada 2017 r.
Opacz-Kolonia
waga 4100 g;
wzrost 60 cm.

Makary Zygmunt Tkacz

ur. 31 października 2017 r.
Granica
waga 3800 g; wzrost 57 cm.

www.michalowice.pl

Szymon Pawłowski

ur. 5 grudnia 2017 r.
Opacz-Kolonia
waga 4130 g; wzrost 59 cm.

@UGMichalowice
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Działo się...

Zabawa karnawałowa w Granicy!
Zabawa karnawałowa w Granicy była w tym roku bardzo udana. Bawiło się blisko dziewięćdziesiąt osób. Zorganizowana
została przez radnych i zarząd osiedla.

B

ale karnawałowe mają w Polsce swoją tradycję i cieszą się
w dużym powodzeniem. Podążając tym śladem Zarząd
Osiedla Granica, jak również przewodniczący Zarządu i radni z Granicy postanowili zorganizować dla mieszkańców bal
w karnawale. Nie była to jednak pierwsza zabawa taneczna
mieszkańców. Wcześniej mieszkańcy bawili się na balu andrzejkowym, a także uczestniczyli w innych zabawach tanecznych, jak choćby podczas „potańcówek na dechach”. Śmiało
można powiedzieć, że tańce to jedna z ulubionych form spędzania czasu mieszkańców Granicy. Zawsze na wszystkich zabawach obecnych jest wielu mieszkańców i zawsze jest znakomita zabawa.
Warto dodać, że wśród wielu propozycji spędzania wolnego czasu, które oferują radni i zarząd jest również kurs tańca
towarzyskiego. Uczestniczy w nim spora grupa mieszkańców.
Gdy rozbrzmiały pierwsze dźwięki muzyki, wszyscy ochoczo
ruszyli do tańca. Na parkiecie tancerze wykazywali się znajomością takich tańców jak walc, cza-cza, jive, rock end roll
i wielu innych.
Zabawa przy muzyce trwała do późnych godzin wieczornych, wraz z upływającym czasem, przybywało tancerzy.
Wszyscy świetnie się bawili.
Tradycją zabaw karnawałowych jest słodki poczęstunek pączki, którymi organizatorzy, w imieniu Krzysztofa Grabki,

wójta gminy Michałowice, częstują uczestników zabawy. Zawsze też przekazują najlepsze życzenia szampańskiej zabawy.
Karnawał to miły czas, ale jak wszystko, szybko mija. W tym
roku ostatki przypadały na dzień 13 lutego. A tłusty czwartek
z kolei, to dzień, który rozpoczyna ostatni tydzień karnawału, tzw.
ostatki. Warto pamiętać, żeby w tłusty czwartek również zjeść
pączka, bo tradycja mówi, że jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje
pączka, to nie będzie się mu wiodło. Do zobaczenia za rok!
Zabawa karnawałowa została sfinansowana z funduszu osiedla.
Beata Izdebska-Zybała 

Tak się bawi, tak się bawi Nowa Wieś
Bal karnawałowy w Nowej Wsi to już niemal tradycja. Tradycja,
którą mieszkańcy bardzo chętnie kultywują i w której równie
chętnie biorą udział. W tym roku odbył się już po raz szósty.

P

odobnie jak w latach ubiegłych na tą wspaniałą zabawę,
mieszkańcy wybrali się do remizy strażackiej przy ul. Głównej
2, gdzie o wyśmienitą atmosferę zadbał wodzirej, Jakub Skalmierski wraz z ekipą DJ Show. Oj, działo się, działo.
Zanim jednak wszyscy dali się porwać szalonej zabawie jej
uroczystego otwarcia w imieniu organizatorów dokonała radna
Nowej Wsi i zarazem przewodnicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk. Nie zabrakło również życzeń wspaniałej i niezapomnianej
zabawy, a widząc pieczołowicie przygotowane kreacje kostiu-
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mowe uczestników balu, to gwarancja spełnienia życzeń była
pewna na 100%. Zresztą na potwierdzenie tego nie trzeba było
długo czekać. Pierwsze rytmy dominikańskiej bachaty sprawiają, że na parkiecie pojawia się ponad sto osób. Czyli wszyscy,
którzy 3 lutego wzięli udział w coroczny balu karnawałowym
mieszkańców Nowej Wsi.
O takich balach zwykło się mówić „bal na sto pas”. I tak właśnie
było. Jakub Skalmierski z Grupą DJ Show zapewnili uczestnikom
nieustający ciąg wspaniałej zabawy. Z głośników rozbrzmiewa
jeden z najbardziej znanych przebojów zespołu Village People
Y.M.C.A. i wszyscy razem tańczą choreografią przygotowaną
przez wodzireja. Tu speszymy donieść, że na parkiecie w Nowej
Wsi coś takiego jak różnica wieku nie istnieje, a dobra muzyka, to
ta przy której bawimy się najlepiej.
Sporo się działo również w pobliżu stolika dj-a, gdzie jedną
z atrakcji tego wieczoru była zabawa z „kołem fortuny”. Pary podchodzą, kręcą kołem i wykonują wskazane przez strzałkę jedno
z zadań, wśród których m.in. był taniec z wodzirejem czy muzyczna dedykacja. I choć na kole znajdowało się pole „bankrut”,
to tak się składało, że żadnej parze nie udało go się wylosować.
Oczywiście jak bal, to bal, więc w jego trakcie odbył się również konkurs na króla i królową, a o zwycięstwie decydowały
takie elementy jak: przygotowanie kostiumowe, umiejętności taneczne i chęć dobrej zabawy.
Czas szybko płynie, a przy dobrej zabawie jeszcze szybciej.
Po balu pozostaną wspaniałe wspomnienia i oczywiście zdjęcia
oraz sympatia do wszystkich, z którymi dzieliliśmy wspólne przeżycia. No i oczekiwanie na kolejną “imprezę sąsiedzką” w sołectwie.
Zabawa karnawałowa w Nowej Wsi została zorganizowana
przez radnych, sołtysa oraz radę sołecką, a sfinansowana była
z funduszu sołeckiego.
Mariusz Marcysiak 
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Sport

Złota drużyna piłki ręcznej chłopców.
Młodzi szczypiorniści z Michałowic ponownie zwyciężyli w Turnieju Mazovia
Cup. Gratulujemy!

W

rozgrywkach grupowych turnieju, który
odbył się 3 lutego w Michałowicach, nie
mieli sobie równych, pokonując wielopunktową różnicą bramek swych rywali (Nadarzyn
12:2; Błonie 13:4 oraz Leszno 14:4).
W finale spotkali się z drużyną z Podkowy Leśnej. Mecz o 1. miejsce był niezwykle
zacięty i wyrównany. Ale zakończył się sukcesem naszej drużyny, która pokonała rywali 10:6, a tym samym zwyciężyła w całym

turnieju piłki ręcznej Mazovia Cup. Turniej
zakończyła uroczysta ceremonia medalowa
w trakcie której wójt gminy Michałowice –
Krzysztof Grabka pogratulował wszystkim
drużynom sportowej rywalizacji, a zwycięzcom wręczył pamiątkowe puchary, medale
oraz nagrody rzeczowe.
Skład „złotej” drużyny ze szkoły w Michałowicach - Piotr Brodowicz, Jakub Mantey,
Filip Osadca, Franek Szewczyk, Jakub Gostkowski, Maciej Świeciński, Szymon Gruda,
Julian Włodarek, Bartosz Kobyłecki, Jakub
Lenarczyk, Szymon Rzepniewski i Bartosz
Mantey. Trenerem chłopców jest Łukasz Zieliński.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został
wybrany Piotr Brodowicz z michałowickiej
drużyny.

XII Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta
Gminy Michałowice
niej „piłeczki”, wyłoniono ostatecznych
zwycięzców w czterech kategoriach.

I

10 grudnia, do turnieju, który odbywał
się w komorowskiej hali sportowej
zgłosiło się 70 zawodników. Po kilku
godzinnej zaciętej rywalizacji, do ostat-

tak, w kategorii: Młodzik I miejsce wywalczyła Julia Balcerzak (UKS Lupus Kabaty),
II miejsce zajął Jan Kraiński (UKS Komorów), III miejsce Michał Strojek (UKS Komorów). W kategorii „Junior”: I miejsce wywalczył Jakub Myśliwiec (UKS Komorów), II
miejsce – Max Utri (Nowa Wieś), III miejsce
– Piotr Warchałowski ( UKS Komorów ).
W kategorii „Open Amateur”: I miejsce
zdobył Sebastian Rzeszotarski (Pęcice), II
miejsce – Hubert Rutkiewicz (UKS Komorów), III miejsce – Jakub Biernacki (UKS
Komorów).

W kategorii „Open Professional” I miejsce wywalczył Reinhold Utri (Nowa Wieś),
II miejsce – Jerzy Kiełbik (Brwinów), III
miejsce – Aleksander Romaszko (UKS
Komorów). Gratulujemy zwycięzcom!
Statuetki i nagrody zwycięzcom wręczał
Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowic Organizator turnieju Marcin Jagiełło
z UKS Komorów podziękował wszystkim
zawodnikom za udział w turnieju i życzył
wszystkim dalszych sukcesów sportowych.
Turniej był współfinansowany z budżetu Gminy Michałowice w ramach dotacji
dla organizacji pozarządowych, z zakresu
kultury fizycznej i sportu.

Medalowy grudzień dla koszykarzy
Grudzień obfitował w liczne sukcesy
koszykarzy z UKS Akademia Koszykówki Komorów.

N

a
TURNIEJU
OGÓLNOPOLSKIM
w Pułtusku koszykarze z rocznika
2005 (under 13) zajęli I miejsce. Najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju
został Mikołaj Rajchert, królem strzelców
- Piotr Walczak najlepszym rozgrywającym
- Filip Borek, najlepszym obrońcą - Łukasz
Wieczorek, a królem rzutów za 3 punkty Adam Kuruś. W kategorii rocznika 2007
(under 11) obydwa komorowskie zespoły
wystawione w rozgrywkach wypadły znakomicie, plasując się na I i II miejscu turnieju!.
Najbardziej wartościowym graczem turnieju
został Krzysztof Doraczyński, najlepszym
obrońcą - Natan Kulpik, Tomasz Bodzan –
rozgrywającym, a Karol Skrętowski - królem
strzelców. Udane pierwsze mecze w życiu
odnotowali: Marcel Cichecki, Natan Kulpik
oraz Michał Zawarczynski, wielkie gratulacje.

Podczas grudniowego OGÓLNOPOLSKIEGO XXV ŚWIĄTECZNEGO TURNIEJU
MINIKOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW o Puchar
Starosty Pruszkowskiego UKS Akademia
Koszykówki Komorów pod wodzą trenera
Pawła Czosnowskiego została jedynym niepokonanym zespołem, zwyciężając tym samym w całym turnieju. Najlepszym zawodnikiem został Maciej Małecki, a wyróżnienie
w zespole otrzymał - Tomasz Bodzan.
W tym samym czasie do Przemyśla o Puchar Orląt Przemyskich w kategorii 2004
pojechał rywalizować komorowscy koszykarze z rocznika 2005 i młodsi. Ostatecznie nasz zespół prowadzony przez trenera
Grzegorz Tomaszewskiego zajął 4. miejsce.
Jest to duży sukces, gdyż drużyna była najmłodszym zespołem turnieju. Wyróżnienie
w drużynie przyznano Maćkowi Karolonkowi, który w tym turnieju grał najrówniej.
W konkursie rzutów osobistych zwyciężył
komorowski zawodnik, Filip Kowalczyk
z rocznika 2006. Z kolei w finale konkursu

www.michalowice.pl

sprawnościowego na czas potrzebna była
dogrywka, aby wyłonić zwycięzcę. O miano
to rywalizowali zawodnik z Przemyśla i nasz
kapitan Franek Szular, z rocznika 2005.
Ostatecznie komorowski reprezentant zajął
drugie miejsce.
Gratulujemy wszystkim koszykarzem doskonałych rezultatów i życzymy powodzenia w kolejnych rozgrywkach.
Udział w turniejach jest możliwy dzięki
wsparciu rodziców i Gminy Michałowice
w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

@UGMichalowice

19

Ważne telefony …

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice
tel. 22 350 91 91, fax: 22 350 91 01
sekretariat@michalowice.pl, www.michalowice.pl

Centrala: 22 350-91-91
350–91–91oraz
oraztonowo
tonowowybierając
wybierającnr
nrwewnętrzny:
wewnętrzny:

telefony bezpośrednie:

0 – Kancelaria ogólna;

10 – Zieleń;

2 – Dowody i meldunki;

11 – Numery porządkowe nieruchomości

Sekretariat Wójta – 22 350-91-50
Sekretarz Gminy – 22 350-91-87
Skarbnik Gminy – 22 350-91-53
Biuro Rady Gminy – 22 350-91-70

3 – Działalność gospodarcza;

i dzierżawa gruntów;

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne;

12 – Podział nieruchomości i rolnictwo;

5 – Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych;

13 – Planowanie przestrzenne;

6 – Podatki;

14 – Zamówienia Publiczne;

Odpady – 22 350-91-11
Rozliczanie opłat za odpady – 22 350-91-12
Rozliczanie faktur za wodę i kanalizację – 22 350-91-30

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne i drogowe; 15 – Promocja;
8 – Utrzymanie bieżące dróg;

16 – Kultura i sprawy społeczne;

9 – Odpady komunalne, utrzymanie po-

17 – Obrona cywilna.

rządku i czystości;

kasa: 22 350-91-14 (czynna: pon. 9.15-16.30, wt-pt 8.15-15.30,
w ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 12.00)

18 – Oświetlenie uliczne

GMINNE jEDNOsTkI
JEDNOSTKI ORGANIZACYjNE
ORGANIZACYJNE
• Gminny OśrOdek POmOcy SPOłecznej
Gminy michałOwice
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
05-816 Michałowice,
tel. 22 350-91-20, fax 22 350-91-21
• zeSPół
ObSłuGi
CENTRUM
USŁUG ekOnOmicznOWSPÓLNYCH
-adminiStracyjnej Szkół
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
05-816 Michałowice,
tel. 22 350-91-60, fax 22 350-91-61
• Gminna kOmiSja dS. PrOfilaktyki
i rOzwiązywania PrOblemów
alkOhOlOwych w michałOwicach
z Siedzibą w nOwej wSi
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów,
tel. 22 758-28-22
(dyżury w każdy czwartek w godz.
17.00-19.00)
w
godz. 17.00-19.00)

• zeSPół Szkół OGólnOkSztałcących
im. marii dąbrOwSkiej w kOmOrOwie
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20,
05-806 Komorów,
tel. 22 758-06-37 ZSO i szkoła podstawowa
tel. 22 758-02-48 liceum
tel. 22 758-08-95 gimnazjum
• zeSPół Szkół w michałOwicach
ul. Szkolna 15,
05-816 Michałowice,
tel. 22 723-86-21 ZS
tel. 22 723-84-58 szkoła podstawowa
tel. 22 753-02-40 gimnazjum
• zeSPół SzkOlnO-PrzedSzkOlny
im. mikOłaja kOPernika w nOwej wSi
ul. Główna 96,
05-806 Komorów
tel. 22 758-26-05 szkoła
tel. 22 758-26-51 przedszkole

WAŻNIEjsZE
WAŻNIEJSZE TELEFONY
TELEFON
telefOn ALARMOWY
alarmOwy––112
112
POLICJA – 997
Komisariat
Policji
POlicja – 997
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15
tel. 22 723-41-70, 22 604-65-00,
komisariat
Policji
w regułach
Sekretariat tel.
22 604-65-02
fax. 22 604-64-06
05–816
Michałowice; ul. Kuchy 15
(wszystkie
telefony
całodobowo)
tel.
22 723-41-70,
22czynne
604-65-00,
Komenda Powiatowa
Sekretariat
tel. 22 604-65-02
22 758-60-81
do 85, 22 604-62-13
fax.
22 604-64-06
STRAŻ POŻARNA
998 całodobowo)
(wszystkie
telefony–czynne
Państwowa Straż Pożarna Pruszków
Telefon alarmowy 22 758-77-01
komenda
OchotniczaPowiatowa
Straż Pożarna w Nowej Wsi
22
758-60-81
ul. Główna
2 do 85, 22 604-62-13
tel. alarmowy 22 758-26-87, 881-444-552
POGOTOWIE
ENERGETYCZNE
– 991
Straż POżarna
– 998
tel. 22 340-41-40
Państwowa
Straż Pożarna Pruszków
POGOTOWIE
GAZOWE
– 992
Telefon
alarmowy
22 758-77-01
Awarie: 22 667-30-73 do 78
STAROSTWO POWIATOWE
Ochotnicza
Straż Pożarna w Nowej Wsi
tel. 22 738-14-00
ul.
Główna 2 ULICZNE
OŚWIETLENIE
tel.
alarmowy
22konserwacja@swiecki.pl,
758-26-87, 881-444-552
Firma
„ŚWIĘCKI”,
tel. 692-469-767
AWARIE
SIECI enerGetyczne
WODOCIĄGOWEJ– 991
POGOtOwie
POMP Pruszków
4 EKO SP. Ztel.
O.O.
Rejon
22 738-23-00
Rejon
tel. 22 W-wa
759 03(ul.
03;Włodarzewska)
822 554 369
tel.
22 821-52-11
AWARIE
SIECI KANALIZACYJNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej

Zredagował Urząd Gminy Michałowice
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

• Gminne PrzedSzkOle
w michałOwicach
ul. Szkolna 13, 05-816 Michałowice,
tel. 22 723-83-80
• Gminna
bibliOteka
Publiczna
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
GMINY
MIChAŁOWICE
w michałOwicach
ul. Raszyńska 34,
05-816 Michałowice,
tel./fax 22 723-86-00
Filia biblioteki mieści się w Nowej Wsi
(budynek gminnego przedszkola)
ul. Główna 52A, 05-806 Komorów
tel./fax 22 758-28-72
• Gminna bibliOteka Publiczna
w kOmOrOwie
ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów,
tel. 22 758-01-84

URZĘDY POCZTOWE
„GEA-NOVA”
Sp.GazOwe
z o. o. – 992
POGOtOwie
AWARIE: 697-229-002
Awarie: 22 667-30-73 do 78
SERWIS: tel. 695-380-695, 693-860-083
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
StarOStwO
POwiatOwe
NOCNA
POMOC
MEDYCZNA
ZOZ
„Piastun”;
Piastów; ul. Reja 1
tel. 22
738-14-00
tel. 22 753-81-37
PRZYCHODNIE LEKARSKIE
-Oświetlenie
„Amedica”, ul. Główna
104, 05-806 Granica
uliczne
OŚWIETLENIE
ULICZNE
tel.
22 „ŚWIĘCKI,
724 48 28 konserwacja@swiecki.pl,
Firma
Firma
CIEŚLIKOWSKI
tel. 22 720-39-07
692-469-767
-tel.
„Arka”
Komorów, ul. Berylowa 34
tel. 22 758–00–85
Sieci
kanalizacyjnej
-awarie
RES-MED.
Michałowice,
ul. Ludowai7Sanitarnej
tel.
22 753–04–04 Gospodarki Wodno-Ściekowej
Przedsiębiorstwo
-„GEA-NOVA”
PrzychodniaSp.
Lekarska
ZDROWIE
z o. o., 05-082
Stare Babice,
Komorów, ul. Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57
ul. Kutrzeby 38
APTEKI
AWARIE: 697-229-002
- Apteka 24h Pruszków, ul. Armii Krajowej 44
SERWIS:
tel.53695-380-695,
693-860-083
tel.
22 759
84
- „Leśna” Komorów, ul. Ceglana,
tel. 22 758-02-21
awarie Sieci wOdOciąGOwej:
- „Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34,
„WODROL”-PRUSZKÓW S.A., 05-800 Pruszków
tel. 22 758-00-82
ul. Stefana Bryły 10
- Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,
694-404-982,
662-162-184,
tel.
22 723-91-83
22 759-03-03 ul. Parkowa 1a,
-694-404-978,
Apteka w Michałowicach,
tel. 22 753-09-80

Druk
i opracowanie
graficzne:

URZĄD
POCZTOWY
POGOtOwie
ratunkOwe – 999
W MICHAŁOWICACH
Ul.
Raszyńska
nOcna
POmOc34
medyczna – 22 753-81-37
05-816
Michałowice-Osiedle
ZOZ „Piastun”;
Piastów; ul. Reja 1
pon.: 08:30–15:30
tel. 22 723-11-47
wt.:
08:30–15:30
śr.:
11:30–18:30
PrzychOdnie lekarSkie
czw.: 11:30–18:30
„Arka”
Komorów, ul. Berylowa 34
pt.:
13:00–20:00
tel. 22
758–00–85
Sob.:
nieczynne
RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7

URZĄD POCZTOWY W REGUŁACH
tel. 22 753–04–04
Ul.
Aleja Powstańców Warszawy 1
Przychodnia
Lekarska ZDROWIE
05-817
Reguły
pon.:
08:00-15:00
Komorów,
ul. Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57
wt.: 08:00-15:00
aPteki
śr.:
12:00-19:00
czw.: 12:00-19:00
„Leśna”
Komorów, ul. Ceglana, tel. 22 758-02-21
pt.:
13:00-20:00
sob.:
nieczynna
„Ostoja”
Komorów, ul. Berylowa 34,
tel. 22 758-00-82

URZĄD POCZTOWY W KOMOROWIE
w Nowej
Wsi, ul. Główna 24,
ulApteka
Krótka
2
tel. 22 758-27-25
05-806
Komorów
pon.:
08:00-18:00
Apteka
w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,
wt.:
08:00-18:00
tel. 22 723-91-83
śr.: 08:00-18:00
Apteka
w Michałowicach, ul. Parkowa 1a,
czw.:
10:00-20:00
tel.10:00-20:00
22 753-09-80
pt.:
sob.: nieczynna

Printing
House
db PRINT
Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 499 50 04
Tel. +48
(22)50
201
ul. Chrzanowska
32
ul. Szkolna
30
Fax: +48
22 499
0577 00
Fax: +48 (22) 201 77 99
05-825
Grodzisk
Mazowiecki www.printinghouse.pl
05-091
Ząbki
/ Warszawa

www.dbprint.pl
biuro@dbprint.pl

