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Gminy Michałowice
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
Mieszkańcom Gminy Michałowice
składamy najserdeczniejsze życzenia.
Niech okres Świat będzie niezapomnianym
czasem spędzonym wśród najbliższych,
pełnym szczęścia i radości,
a w nadchodzącym 2017 Roku niech spełniają się
Państwa najśmielsze marzenia i oczekiwania
Elżbieta Biczyk

Krzysztof Grabka

Przewodnicząca Rady
Gminy Michałowice

Wójt
Gminy Michałowice

Boże Narodzenie 2016

WARTO PRZECZYTAĆ!

s. 2
Mazowiecki lider inwestycji
Gmina Michałowice jest najlepszą gminą wiejską
województwa mazowieckiego w rankingu
wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach
2010-2015, które zostały opublikowane przez
magazyn samorządowy „Wspólnota”.

Dofinansowanie na projekt „Parkuj i jedź”

B

udowa parkingu w Regułach, przy ul.
Kuchy, otrzyma unijne dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT).
Inwestycja ta zastała wpisana w partnerski projekt pn. Budowa parkingów „Parkuj
i jedź” w mieście Pruszków, w mieście Piastów i w Gminie Michałowice. Dzięki temu
projektowi zostanie poszerzona sieć parkingów. Planowane inwestycje będą obejmowały wybudowanie nowych lub przebudowanie już istniejących. W naszej gminie do
projektu wpisany jest parking przy ul. Kuchy w Regułach (78 miejsc parkingowych).
W Pruszkowie powstaną dwa, w tym jeden
wielopoziomowy przy ul. Sienkiewicza (390
miejsc) oraz naziemny przy ul. Waryńskiego
(110 miejsc). W Piastowie natomiast zostanie wybudowany parking przy ul. Hellera
(78 miejsc). W sumie powstanie 630 miejsc
parkingowych dla samochodów oraz 212
miejsc postojowych dla rowerów.
Wartość
całego
projektu
wynosi 19.319.176,98 zł., z czego zostanie
dofinansowanych 80% kosztów, czyli 15.455.341,58 zł. Gmina Michałowice uzyska 978.415 zł, miasto Pruszków
13.755 tys. zł, a miasto Piastów 720.755 zł.
Rozwój sieci parkingów w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, uwzględnionego w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020, jest możliwy dzięki
współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warsza-

wy oraz podwarszawskich gmin. Do realizacji zostało wybranych 13 projektów. Projekt
złożony przez miasto Pruszków (lider) oraz
gminę Michałowice i Piastów został oceniony najwyżej, uzyskując 93 pkt, wyprzedzając m.in. projekty złożone przez Miasto
Stołeczne Warszawa oraz Gminę Miejską
Legionowo, 91 punktów. Inwestycje „Parkuj
i jedź” będą realizowane także w Markach,
Lesznie, Wołominie, Kobyłce, Radzyminie,
Podkowie Leśnej, Ząbkach, Żyrardowie,
Grodzisku Mazowieckim, Wieliszewie i Jaktorowie. Jednym z ważnych kryteriów wyboru była bliska lokalizacja planowanych
inwestycji przy przystankach komunikacji
zbiorowej. Dzięki temu mieszkańcy będą
mieli możliwość łatwego przesiadania się
z samochodów do komunikacji publicznej,
bardziej przyjaznej dla środowiska, jaką niewątpliwie jest kolej WKD czy SKM. Parkingi
w podwarszawskich gminach będą bezpłatne i jednakowo oznakowane, by odróżnić je m.in. od tych komercyjnych.
Przypomnijmy, że w ramach ZIT nasza
gmina wraz z 5 innymi jednostkami - Grodziskiem Mazowieckim, Milanówkiem,
Podkową Leśną, Pruszkowem i Żyrardowem aplikuje o fundusze unijne na realizację projektu dotyczącego powstania
spójnej sieci ścieżek rowerowych. Liczymy, że projekt ten również przejdzie pozytywną weryfikację i zakwalifikuje się do
realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020.
UG 

s. 7
Kochasz dzieci, nie pal śmieci
Pod takim hasłem w gminnych szkołach
podstawowych odbyła się akcja edukacyjna.
Dodatkowo gimnazjaliści ze szkoły w Nowej Wsi
przeprowadzili happening na ulicach i na stacji
kolejki WKD.

s. 11
Święto Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia
odzyskaną przez Polskę niepodległość i jest
tym świętem, w którym Polacy okazują swój
patriotyzm.
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Mazowiecki lider inwestycji
Gmina Michałowice jest najlepszą gminą wiejską województwa mazowieckiego w rankingu wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach 2010-2015,
które zostały opublikowane przez magazyn samorządowy „Wspólnota”.
estawienie wydatków inwestycyjnych
jest jednym z trzech, które zostały
opracowane przez ekspertów magazynu.
W drugim, obejmującym gminne dochody
oraz trzecim, prezentującym samorządy
najbardziej aktywne społecznie, nasza
gmina jest trzecia na Mazowszu!

Z

Wydatki inwestycyjne 2010-2015
Średnie wydatki inwestycyjne w naszej
gminie wyniosły 1498,32 zł per capita.
W skali kraju gmina uplasowała się na 43.
miejscu. Natomiast na Mazowszu dało
nam to pierwszą pozycję, przed m.in. gminami Lesznowola i Nadarzyn.
Ranking opracowano w oparciu o całość wydatków majątkowych. W poprzednich latach sporządzano go tylko
na podstawie inwestycji, które były kierowane na rozwój infrastruktury technicznej
- transport (remonty i budowa dróg); gospodarka komunalna (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, oświetlenie ulic itp.)
oraz gospodarka mieszkaniowa. W tym
roku, po raz pierwszy, uwzględniono także wydatki na infrastrukturę społeczną
(m.in. oświatę i sport). Autorzy zestawienia stwierdzili, że po zmianach jakie dokonały się w naszym kraju na przestrzeni
lat, dużej poprawie uległa infrastruktura
techniczna, która miała dotąd decydujące
znaczenie dla stworzenia warunków dla
rozwoju gospodarczego. Obecnie w dużej mierze o powodzeniu strategii rozwoju
decydują również inwestycje w infrastrukturę powiązaną z usługami społecznymi.
Co ma odzwierciedlenie także w gminie
Michałowice – w badanym okresie nastąpiła m.in. rozbudowa i modernizacja
trzech gminnych szkół i przedszkola;
wybudowano i zmodernizowano lokalne
miejsca spotkań mieszkańców (świetlcie),

oddano do użytkowania nową siedzibę
urzędu, jak również poprawie uległa infrastruktura sportowa i rekreacyjna.
Ranking dochodów JST
Gmina Michałowice, z dochodem per
capita wynoszącym 5468,85 zł, uplasowała się w kraju - na 15. miejscu, zaś na
3. wśród mazowieckich gmin wiejskich, za
Lesznowolą i Nadarzynem.
Ranking został opracowany na podstawie osiągniętych dochodów w 2015
roku. Zastosowana metoda pominęła
wpływy z dotacji celowych (m.in. dochody ze środków zewnętrznych), które mają
tymczasowy, ale silny wpływ na wielkość
dochodów. Ponadto dochody zostały skorygowane o dwa składniki. Po pierwsze
odjęto składki otrzymywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (tzw. „janosikowym”, które kierowane
są do gmin o najniższych dochodach). Po
drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek,
ulg i zwolnień w podatkach lokalnych
(chodziło o to, by porównywać faktyczną
zamożność, a nie skutki podejmowanych
w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej).   W ten
sposób skorygowane dochody zostały
podzielone przez liczbę mieszkańców danej jednostki samorządowej.
Ranking najzamożniejszych samorządów przygotowywany został już po raz
15. Pierwsza jego edycja miała miejsce
w 2001 roku. Gmina Michałowice zajmowała wówczas 40. pozycję, dzisiaj
znajduje się 25 miejsc wyżej. Zmiany na
przestrzeni tych lat ukazują i potwierdzają
dobrą strategię rozwoju naszej gminy.
Zestawienia zostały opracowane przez zespół prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Opierano się na danych
Głównego Urzędu Statystycznego.

W tym rankingu nasza gmina znalazła
się na 8 miejscu w kraju (wraz z innymi 6
gminami) . Wśród gmin województwa mazowieckiego uplasowała się na 3 miejscu,
ex aequo z gminą Bielany, za Izabelinem
i Klwowem.
Ranking został sporządzony po raz
pierwszy. Pod uwagę wzięte były 4 aspekty. Pierwszym z nich jest aktywność obywatelska, mierzona średnią frekwencją
w ostatnich wyborach samorządowych,
parlamentarnych i prezydenckich. Drugim
jest liczba fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w gminach, przeliczona na
1000 mieszkańców. Trzecim - wsparcie
finansowe udzielane przez samorządy organizacjom społecznym, przeliczone na
1000 mieszkańców (aż 77 gmin wiejskich
nie przekazuje na rzecz organizacji pozarządowych nawet złotówki, przy czym
aż 37 z nich leży w województwie mazowieckim.) A ostatnim – aktywność przejawiająca się w akcjach społecznych i nieformalnych inicjatywach, jak np. zbiórki
publiczne. Wskaźnik ten przeliczany był
przez 10 tys. mieszkańców.
Największym atutem gminy Michałowice okazał się udział w wyborach. Jednak
działalność organizacji pozarządowych,
gminne dotacje, jak również prowadzone
zbiórki niewątpliwie pozwoliły na zajęcie
tak wysokich pozycji w skali kraju, jak i na
Mazowszu.

Aktywność społeczna
Ostatnim badanym obszarem przez
magazyn Wspólnota była sfera społeczna.

Gmina oceniana była w kategorii gmin
wiejskich, których w Polsce funkcjonuje
1559, natomiast na Mazowszu – 228.

Debata o bezpieczeństwie gminy Michałowice
23 listopada, w sali multimedialnej
urzędu gminy odbyła się coroczna debata społeczna poświęcona poprawie
bezpieczeństwa na terenie gminy Michałowice.
śród uczestników debaty z przedstawicielami policji powiatowej byli
wójt gminy Michałowice – Krzysztof Grabka, przewodnicząca rady gminy – Elżbieta
Biczyk, radni gminni, sołtysi, samorządowcy i mieszkańcy.

W
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Tematy tegorocznej debaty obejmowały:
•
Zagrożenie
przestępczością
z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw
•
Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscach
publicznych
•
Zapobieganie przemocy w rodzinie
•
Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego
Debatę rozpoczęła kom. Małgorzata

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

Pietrusiak, komendant Komisariatu Policji
w Michałowicach, która w swoim wystąpieniu przedstawiła raport dotyczący porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy
w 2016 roku.
Aktualnie nad naszym bezpieczeństwem czuwa 23 policjantów. Gmina
podzielona jest na 3 policyjne tereny
służbowe, nad których bezpieczeństwem czuwają dzielnicowi.
Asp.
szt. Tomasz Piątek jest dzielnicowym
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pierwszego rejonu, w którego skład
wchodzą Michałowice, Opacz-Kolonia
i Opacz Mała. Dzielnicowym drugiego
rejonu - Granica, Nowa Wieś, Pęcice,
Pęcice Małe, Suchy Las i Sokołów jest mł. asp. Paweł Biegalewski. Natomiast sierż. Mariusz Szymanek to dzielnicowy trzeciego obszaru, do którego
należą Komorów i Reguły.
W 2016 roku policja odnotowała
wzrost postępowań o 17% w stosunku
do 2015 r. Mimo większej ich liczby policja w swoich statystykach odnotowała wzrost wykrywalności przestępstw
i tak: przestępstwa kryminalne są wykrywane w 40%, wykrywalność kradzieży mienia - wzrost o 4%, kradzieży
z włamaniem - wzrost o 8%, uszkodzenie mienia - wzrost o 40%. Natomiast wszystkie rozboje były wykryte
w 100%. Przestępczość narkotykowa
na trenie naszej gminy odnotowała spadek przestępstw o 2%.
W ramach działań prewencyjnych
policjanci wylegitymowali ponad 6 tys.
osób, dzielnicowi dokonali ponad 200
ustaleń i wywiadów oraz zrealizowano
ponad 2 tys. interwencji. Ogółem policjanci dokonali zatrzymania 60 osób,
w tym nietrzeźwych kierujących - 23
osoby. W trakcie ostatniego roku działalności policjanci ujawnili nieco ponad 1,5 tys. wykroczeń, które w 1216
przypadkach zakończyły się postępowaniem mandatowym, w ponad 280
- pouczeniem, a w 42 - skierowaniem
wniosku do sądu.
Tak jak w latach ubiegłych do głównych wykroczeń występujących na terenie gminy Michałowice zaliczają się
wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym,
nieprzestrzeganiem przepisów w ruchu drogowym oraz zakłócaniem ciszy
nocnej i zaśmiecanie.
Dyskusja podczas debaty skupiała
się na sprawach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, w szczególności nadmiernego ruch samochodów ciężarowych na terenie naszej
gminy, na co zwracali uwagę sołtysi
z Nowej Wsi, Marian Bośka i Zdzisław
Krupa z Pęcic Małych.
Radny z osiedla Michałowice, Paweł
Zacny prosił o zwrócenie uwagi na zagrożenie związane z zawracaniem pojazdów na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ul. Jesionowej.
Eugeniusz Strzelecki, radny z Reguł
sygnalizował zobowiązanie policjantów do nakazywania pomocy drogowej
uprzątnięcia zaśmieceń związanych
z kolizjami i wypadkami drogowymi.
Zwrócił również uwagę na powstające
zatory w sytuacjach kontroli trzeźwości
– poranek trzeźwości.  
Ponadto wójt, Krzysztof Grabka
wskazał na potrzebę przygotowania

rozwiązań związanych z poprawą widoczności rowerzystów i pieszych,
zwłaszcza teraz, kiedy mamy bardzo
krótki dzień.
Jak zapewniał obecny na debacie
Krzysztof Radzik, komendant powiatowy policji w Pruszkowie – policjanci
bardzo często kontrolują ciężarówki
poruszające się po terenie naszej gminy i w 99% przypadków kierowcy posiadają zezwolenia na przejazd daną
drogą. Dotyczy to m. in. dojazdów do
posesji i realizacji dostaw do nich.
Kwestia zagrożeń związanych z zawracaniem w ciągu Al. Jerozolimskich,
dotyczy skrzyżowań z ulicami Jesionową i Regulską, skutkowała złożeniem
wniosku o zmianę oznakowania pionowego i aktualnie oczekiwane jest jego
zatwierdzenie.
Jeśli chodzi o uprzątanie drogi po
wypadkach, to zgodnie z obowiązującym prawem, zobowiązany jest do tego
jej administrator, który w takich przypadkach jest zawiadamiany przez policję. Natomiast eliminacja zagrożenia
w ruchu drogowym związana z nietrzeźwymi kierującymi jest celem nadrzędnym, mimo pewnych trudności powodujących chwilowe korki.
Również w kwestii poprawy widoczności policja prowadzi działania edukacyjne, aby piesi i rowerzyści byli lepiej widoczni, a także policjanci, przy
współpracy m.in z gminą, rozdają
mieszkańcom elementy odblaskowe
zwiększające ich widoczność.
Sołtys Opaczy-Kolonii, Grażyna Grabka zwróciła się do przedstawicieli policji z prośbą o przygotowanie rozwiązań
umożliwiających zmniejszenie zagrożenia przestępczego związanego z faktem
sąsiedztwa z m. st. Warszawa.
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W odpowiedzi kom. Małgorzata Pietrusiak podkreśliła, że aktualnie trwają
analizy, które pozwolą na dostosowanie organizacji pracy, dzięki której te
zagrożenia będą mogły być mniejsze.
Przewodnicząca rady gminy, Elżbieta
Biczyk dziękując za sprawne działanie
policji, dopytywała o sprawy związane
z zaśmiecaniem, które w statystykach
policyjnych w 73 przypadkach zakończyły się mandatem, a w 2 pouczeniem, a także o sytuacje dotyczące
zatrzymania osób poszukiwanych.
W przypadkach zaśmieceń policja
nakłada mandaty w bardzo różnych
sytuacjach. Począwszy od porzucenia
niedopałka papierosa, po wyrzucanie
różnych towarów i przedmiotów na
terenie gminy. Natomiast zatrzymanie
20 osób na terenie naszej gminy było
związane z postępowaniami sądowymi. Przypadki zatrzymań często dotyczą osób, które nie są mieszkańcami
gminy, a jedynie na jej terenie są zatrzymane.
Sołtys Michałowic-Wsi, Adriana Król-Popiel w imieniu mieszkańców podziękowała funkcjonariuszom za organizację akcji „Policja w szkole”, w trakcie
której najmłodsi mieszkańcy naszej
gminy mogli zapoznać się z zasadami
bezpieczeństwa i postępowania w sytuacjach zagrożenia.
Na zakończenie debaty kom. Krzysztof Radzik podziękował za bardzo dobrą współpracę i wparcie gminy umożliwiające zwiększenie działań mających
na celu poprawę bezpieczeństwa w naszej gminie, a z kolei wójt, Krzysztof
Grabka zapewnił przedstawicieli policji
o woli dalszej jej kontynuacji.
Mariusz Marcysiak 
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Wystartował program rewitalizacji gminy
Gmina Michałowice przystąpiła do
opracowania „Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”. Program ten
to program odnowy, mający na celu
prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć, które spowodują ożywienie tych części gminy, w których
dzisiaj skupiają się niekorzystne
zjawiska społeczne, gospodarcze,
przestrzenne.
race nad programem koncentrują się
na dwóch zasadniczych elementach:
pierwszy dotyczy opracowania diagnozy
sytuacji w gminie, wskazania obszarów
kryzysowych, które są zdegradowane
i które mają największe potrzeby odnowy
w aspektach społecznych i gospodarczych. Drugi element to określenie zakresu realizacji programu, który zawierać
będzie projekty działań i inwestycji pla-

P

nowanych do realizacji przez różne podmioty i instytucje.
W ramach Programu Rewitalizacji do
mieszkańców wybranych obszarów będą
kierowane działania społeczne, które
będą pomocne dla osób wymagających
wsparcia, a jednocześnie wzmocnią aktywność społeczności lokalnej. Poza
wyżej wymienionymi działaniami równocześnie będą prowadzone projekty
infrastrukturalne i gospodarcze, które
wspierać będą lokalną przedsiębiorczość
oraz projekty porządkujące przestrzeń
wspólną w zakresie odnowy budynków,
tworzenia skwerów, obszarów rekreacji.
Działania te stanowić będą kwintesencję
Programu Rewitalizacji.
Pomysły na ożywienie przestrzeni na
obszarze Gminy Michałowice były zbierane podczas 5 spotkań, które odbyły się
w dniach 16, 17 i 21 listopada w urzę-

dzie gminy, jak również poprzez ankiety, które można było wypełniać do końca listopada. Działania mające na celu
ożywienie społeczne gminy i poprawę
jakości życia zostaną w sposób spójny
zdefiniowane i usystematyzowane wraz
z nadaniem im rangi, czasu wykonania
oraz wskazania możliwych źródeł finansowania. Program będzie miał charakter
komplementarny, zostanie przeprowadzony w najbliższym, kilkuletnim horyzoncie czasowym. Sukces realizacji założeń „Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Michałowice na lata 20162023” zależeć będzie od aktywności
mieszkańców gminy, przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych, lokalnych liderów oraz poziomu ich partycypacji we
wszystkich działaniach prowadzonych
w procesie rewitalizacji.
UG 

XVIII sesja Rady Gminy Michałowice z 24 listopada 2016 r.
UCHWAŁA nr 210 – rada gminy
dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2016. Wynikały one m.in.
z innej niż zakładano liczby dzieci
w niepublicznych przedszkolach,
punktach przedszkolnych i żłobkach, zmniejszenia dofinansowania
przewozu osób linią autobusową
Pruszków- sołectwo Komorów oraz
zwiększonego zakresu prac związanych z budową sieci wodociągowej
w ul. Herbacianej w Regułach.
UCHWAŁA nr 211 – rada gminy
określiła stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy
w 2017 r. Pozostały one na tym samym poziomie co w 2016 r i tak:
1) od gruntów: a) związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,81 zł od 1 m²
powierzchni, b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,34 zł
od 1 ha powierzchni, c) pozostałych,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,23 zł od
1 m² powierzchni, d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych
na terenach, dla których miejscowy
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plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres
4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,68 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 21,79 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, c) zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,28 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej, d)
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,44 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,34 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej.
3) od budowli – 2 % ich wartości
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określonej na podstawie art. 4 ust.
1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
UCHWAŁA nr 212 – podobnie jak
w roku ubiegłym obniżono średnią
cenę skupu żyta, przyjmowaną jako
podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Michałowice.
Średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. wynosząca 52,44 zł za 1 dt
obniżono do kwoty 40 zł za 1 dt.
UCHWAŁA nr 213 – rada gminy
określiła stawki podatku od środków
transportów w 2017 r. Pozostały na
niemienionym poziomie jak w roku
ubiegłym i wynoszą : 1) od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
748 zł b) powyżej 5,5 ton do 9 ton
włącznie 1 175 zł c) powyżej 9 ton
do poniżej 12 ton 1 496 zł
2) od samochodów ciężarowych,
o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej
równej bądź wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia wysokości stawek określa się w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały (strona www.michalowice.pl);
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3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.
8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony do poniżej 12 ton 1 711 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.
8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wysokość stawek
określa się w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały (dostępny na www.
michalowice.pl)
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton
(z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego) 1
496 zł
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych
(z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego),
które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
wysokość stawek określa się w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusów, o których mowa
w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o ilości miejsc
do siedzenia poza miejscem kierowcy: a) mniejszej niż 22 miejsca
1 711 zł b) równej lub wyższej niż 22
miejsca 2 138 zł
UCHWAŁA nr 214 - Rada Gminy
Michałowice wprowadziła opłatę
prolongacyjną z tytułu rozłożenia na
raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych, stanowiących dochód
Gminy Michałowice. Stawka opłaty
prolongacyjnej jest równa obniżonej
stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56d ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz.
613 z późn. zm.). Obecnie wynosi
ona 4%
UCHWAŁA nr 215 – został określony tryb udzielania i rozliczania dotacji
dla publicznych oraz niepublicznych
przedszkoli i szkół prowadzonych
przez osoby fizyczne i prawne inne niż
Gmina Michałowice a także dla osób
prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie gminy

Michałowice oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (szczegóły www.
michalowice.pl). Określenie tych
procedur wynika z wprowadzonych
zmian w ustawie o systemie oświaty, w zakresie dotyczącym dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych. Najważniejsza
zmiana dotyczy regulacji związanych
ze sposobem wyliczania podstawowej kwoty dotacji oraz wprowadzoną
definicją wydatków bieżących w placówkach publicznych prowadzonych
przez gminę.
UCHWAŁA nr 216 – uchwała ta
określa samorządowe jednostki budżetowe Gminy Michałowice, które
gromadzą dochody, źródła, z których dochody są gromadzone na
rachunku, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania zmian
w tym planie oraz ich zatwierdzania. Gminnymi jednostkami do tego
uprawnionymi są:
1. Zespół Szkół w Michałowicach,
2. Zespół
Szkół
Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie,
3. Zespół
Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Nowej
Wsi,
4. Gminne Przedszkole w Michałowicach.
UCHWAŁA nr 217 – rada gminy
uchwaliła „Programu współpracy
Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017
rok”. Należą do nich m.in.: stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych
(np. grupy charytatywne, zakłady
opiekuńcze), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
Ideą przyjęcia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi jest nakreślenie priorytetów działania oraz wybór i określenie rocznych zamierzeń organu
jednostki samorządu terytorialnego
- związanych ściśle ze specyfiką sytuacji społecznoekonomicznej Gminy Michałowice. W roku 2016 Gmina
przekazała kwotę 790.000,00 zł na
organizację różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych i sportowych.
Dzięki przyznanej dotacji podmioty
mogą zwiększyć zakres ofert kierowanych do mieszkańców Gminy Michałowice.
Uchwała nr 218 – rada gminy wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie
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powierzenia Gminie Raszyn zadania
publicznego w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego w roku 2017.
Gmina Raszyn uruchomiła linię L 23
na trasie Raszyn – Pruszków – Raszyn, w ramach podpisanej umowy
z Miastem Stołecznym Warszawa.
Część trasy linii L 23 znajduje się
na terenie gminy Michałowice. W ramach tej linii planowane jest wprowadzenie dwóch nowych przystanków na terenie naszej gminy: jeden
przy ul. Sokołowskiej róg ul. Rodzinnej w Sokołowie (w obu kierunkach) oraz drugi przy ul. Parkowej
obok kościoła w Pęcicach (w obu
kierunkach). Umożliwi to mieszkańcom gminy połączenie z Raszynem
i Pruszkowem.
Uchwała nr 219 - dzięki przyjętej
uchwale drogi położone w miejscowości Reguły - ul. Nawigacyjna na
odcinku od ul. Okopowej, ul. Fregaty na odcinku od ul. Nawigacyjnej
do ul. Platanowej oraz ul. Platanowa na odcinku od ul. Fregaty do Alei
Jerozolimskich, zostały zaliczone
do kategorii dróg gminnych. Drogi te stanowią własność gminy i są
uzupełnieniem sieci dróg służącym
mieszkańcom. Uznanie dróg jako
drogi gminne stwarza możliwości
korzystania z przepisów ustawy
o drogach publicznych (prowadzenie oznakowania pionowego i poziomego, prowadzenia nadzoru przewidzianego dla dróg publicznych czy
wprowadzenie numeracji dróg).
Uchwała nr 220 i nr 221 – rada
gminy wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części
nieruchomości gruntowej położonej
w Granicy (działki ewid. nr 689/1,
690/1, 691/1, 692/1) oraz w Sokołowie (działki ewid. nr 218/6). Działki
te zostaną wykorzystane na poszerzenie dróg publicznych – w Granicy
– ul. Skośnej, a w Sokołowie ul. Gromadzkiej.
Uchwała nr 222, 223 i 224 - rada
gminy uznała za bezzasadne skargi na działania Wójta Gminy Michałowice zgłoszone przez jednego z mieszkańców. Podnoszonymi
zarzutami były m.in. usytuowanie
przystanku autobusowego, ogródka jordanowskiego i boiska, uciążliwość z powodu przelotów samolotów, stacja transformatorowa,
likwidacja technologii radiowych
(sieci wi-fi). Niektóre z zarzutów na
działania wójta były ponownymi.
Rada już je rozpatrywała i uznała we
wcześniejszych uchwałach za bezzasadne.
Uchwały i załączniki do nich znajdują
się na www.bip.michalowice.pl
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Recital Mariana Opani
„Piosenki nie tylko z teatru …”, to tytuł recitalu, z którym
w niedzielę, 6 listopada wystąpił na scenie sali multimedialnej
Urzędu Gminy Michałowice, Marian Opania. Znakomity aktor
teatralny i filmowy od lat związany z teatrem Ateneum.
ariana Opani nie trzeba nikomu przedstawiać. Jego aktorskie i wokalne umiejętności w niezwykłej interpretacji piosenek autorstwa m. in. Włodzimierza Wysockiego, Bułata Okudżawy, Jacques Brela, Wojciecha Młynarskiego, Mariana Hemara
czy Leonarda Cohena i Jaromira Nohavicy to prawdziwa uczta
dla miłośników poezji śpiewanej.   
  Recital „Piosenki nie tylko z teatru …” to precyzyjnie dobrany
zbiór ulubionych utworów aktora, które jak sam mówi - zafascynowały go swoim przekazem i mocą w nich tkwiącą. Marian Opania to również tryskający humorem kabareciarz, a jego monologi
pisane piórem takich autorów jak: Antoni Słonimski, Marcin Wolski, czy Jan Pietrzak bawiły publiczność do rozpuku. W trakcie
występu nie zabrakło również monologów odnoszących się bezpośrednio do życia prywatnego artysty, co z pewnością potwierdza jego dystans do swojej osoby.
Niedzielny występ Mariana Opani został zorganizowany
przez Stowarzyszenie K40 w ramach dotacji Gminy Michałowice
dla organizacji pozarządowych, a uroczystego otwarcia dokonała
jego prezes, Ewa Telega.
Początkowo występ artysty był zaplanowany na mniej więcej
półtorej godziny. Jednak zachwyt publiczności sprawił, że wielokrotne bisowanie trwało i trwało, a sam recital zakończył się po
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blisko trzech godzinach. To było wyjątkowe spotkanie Mariana
Opani z mieszkańcami naszej gminy, które z pewnością na długo
zapadnie w naszej pamięci.
Na zakończenie wójt, Krzysztof Grabka i przewodnicząca rady
gminy, Elżbieta Biczyk podziękowali artyście za wspaniały wieczór i moc wrażeń, jakie tego wieczora dostarczył zgromadzonej
publiczności.

Recital Wiktora Zborowskiego
Kolejnym artystą, którego mieszkańcy naszej gminy mogli zobaczyć na
scenie sali multimedialnej Urzędu
Gminy Michałowice, był jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich
aktorów.
samo południe 4 grudnia przed michałowicką publicznością wystąpił
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Wiktor Zaborowski, który już po raz drugi
na zaproszenie Stowarzyszenia K40 odwiedza naszą gminę. Poprzedni występ
artysty mogliśmy zobaczyć blisko 3 lata
temu w Komorowie.
Wiktor Zborowski jest aktorem teatralnym, filmowym i radiowym, który na swoim koncie ma ponad sto ról. Ze względu

na szczególną barwę głosu i bardzo dobrą dykcję często jest zapraszany do
dubbingowania produkcji filmowych. Te
swoiste zalety sprawiają również, że aktor
bardzo chętnie prezentuje swoje zdolności wokalno-kabaretowe, które mogliśmy
podziwiać podczas niedzielnego recitalu
artysty.
W trakcie blisko półtoragodzinnego recitalu, aktor zaprezentował wiele
piosenek do tekstów Mariana Hemara,
Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Jeremiego Przybory, Janusza Stokłosy i Seweryna Krajewskiego.
W przerwach miedzy nimi publiczność
miała okazję wysłuchać licznych monologów, które dzięki charakterystycznej
barwie głosu i aktorskim umiejętnościom
artysty dostarczyły widowni niesamowitą
dawkę humory.
Dziękując artyście za wspaniały występ
i korzystając z okazji, iż zbliżają się Święta
Bożego Narodzenia wójt, Krzysztof Grabka wraz z przewodniczącą rady gminy,
Elżbietą Biczyk złożyli wszystkim najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe.
Recital został zorganizowany przez Stowarzyszenie K40 w ramach dotacji Gminy
Michałowice dla organizacji pozarządowych.
Mariusz Marcysiak 
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Środowisko

Kochasz dzieci, nie pal śmieci
Pod takim hasłem w gminnych szkołach podstawowych odbyła się akcja
edukacyjna. O szkodliwości palenia
odpadów komunalnych w domowych piecach i kotłowniach, jak
również na powierzchni ziemi opowiadali członkowie Fundacji Ekologicznej Arka.
kcja została przeprowadzona 21 i 22
listopada. Przybrała formę happaningu, który w barwny i ciekawy sposób
przedstawił uczniom z klas 0-VI szkodliwe
konsekwencje palenia śmieci. Dwóch animatorów na szczudłach, jeden symbolizujący źródła zanieczyszczeń, w czarnym
stroju, drugi, w niebieskim symbolizujący
czyste zdrowe powietrze, przerzucało się
argumentami słownymi i wizualnymi.
Do akcji włączali się także uczniowie. Odpowiadali na stawiane im pytania np. na jak
długo możesz wstrzymać oddech, czy co
groźnego znajduje się w zanieczyszczonym
powietrzu. Wraz z animatorem przedstawiającym czyste powietrze, w rytm dźwięków granych przez niego na instrumentach przygotowanych z odpadów, dzieci
skandowały hasła „Kochasz dzieci nie pal
śmieci”, „Czyste powietrze - zdrowy człowiek” i „Ziemia w naszych rękach”. Na
zakończenie każdy uczeń otrzymał ulotkę
o szkodliwości palenia odpadów i jak temu
zapobiegać - zamiast spalać odpady, należy je segregować i przekazywać za pośrednictwem gminy do recyclingu, zgodnie
z harmonogramem odbioru odpadów.
Do akcji przyłączyli się także gminazjaliści ze szkoły w Nowej Wsi, którzy przeprowadzili happening na ulicach i przy
przystaniokach kolejki WKD. Mimo chłodu i wczesnej pory wyposażeni w transparenty, ulotki i specjalnie przygotowane
charakteryzacje dzielnie uświadamiali kierowców i przechodniów o tym, że spalanie śmieci w przydomowych piecach i na
powierzchni ziemi zatruwa nas i naszych
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najbliższych. Proceder palenie śmieci
w przydomowych piecach jest szczególnie zauważany w sezonie grzewczym, pogarszając tym samym, jakość powietrza.
Wszyscy wiemy, że palenie śmieci jest
niezgodne z prawem, a  przede wszystkim
jest szkodliwe dla naszego zdrowia, zdrowia naszych dzieci i środowiska, w którym
żyjemy. Wiemy o tym, ale mimo to zdarzają
się osoby, które podchodzą do tego lekceważąco, a jak mówią raporty WHO w Polsce, co roku z powodu zanieczyszczenia
powietrza umiera około 45 tys. osób.
Osoby palące śmieci w przydomowych
piecach nie zdają sobie sprawy, że ich
wydajność energetyczna jest niewielka,
a konsekwencje bardzo poważne. Paląc
odpady typu butelki PET, worki foliowe,

gumy, opakowania po środkach chemicznych itp. powodujemy uwolnienie do atmosfery rakotwórczych dioksyn.
Porozmawiajmy z sąsiadem, gdy widzimy lub mamy podejrzenie, że w jego
gospodarstwie domowym spalane są
śmieci. Gdy nasza rozmowa nie przyniesie skutku, możemy poinformować o tym
odpowiednie służby, które się tym zajmą
i zbadają sprawę.
O podejrzeniu popełnienia wykroczenia
polegającego na spalaniu odpadów możemy zawiadomić policję, (tel. 22 723 41 70)
podając miejsce i czas zdarzenia. Kontrolę,
czy ktoś spala odpady może przeprowadzić
także pracownik urzędu gminy, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu (tel. 22 350 91 11).
UG. Mariusz Marcysiak. 

Zniżki dotyczące opłat za odpady
Przypominamy, że na podstawie Uchwały
Rady Gminy Michałowice Nr XII/121/2015
z 16 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.
z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 164) przysługują zwolnienia:
- zniżka socjalna - 50% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla właścicieli zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód
nie przekracza kwoty uprawniającej do
świadczeń pieniężnych z pomocy spo-

łecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub
2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz.
930 ze zm.) I tak kryterium dochodowym
dla osób samotnie gospodarujących jest
kwota 634 zł, zaś dla osób w rodzinie 514 zł.
- zniżka Karta Dużej Rodziny - 50%
z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie
gminy Michałowice, w części dotyczącej
gospodarstw domowych, rodziny wielo-
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dzietne, uprawnionym posiadaczom. Karty
Dużej Rodziny wydanej na podstawie Ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia
2014 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.)
Na podstawie prawa do zwolnienia
z 50% opłaty za odpady właściciel nieruchomości dołącza do składanej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokument potwierdzający wysokość dochodu lub kserokopię
Karty Dużej Rodziny.
Informacji udziela: Referat Budżetu i Finansów tel.: 22 350 91 12, 22 350 91 51
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JEST
TO NIEZGODNE
Z PRAWEM

Spalenie
śmieci
w domowych
piecach i na
powierzchni
ziemi jest
szkodliwe
dla zdrowia
i środowiska

Nr 6 grudzień 2016

.

(ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. - art. 191)

Ulotka opracowana przy współpracy Gminy Michałowice i Fundacji Ekologicznej ARKA

Czas skończyć z tolerowaniem spalania śmieci przez sąsiadów

Spalanie śmieci JEST NIEZGODNE Z PRAWEM

SEGREGUJ JE.
Odzyskując surowce, oszczędzamy
pieniądze, zdrowie i środowisko.

ZAMIAST SPALAĆ odpady,
wrzuć je do worków.

Musimy ograniczyć ich powstawanie.
Ponad 60% wytwarzanych odpadów
nadaje się do ponownego
wykorzystania.

(Zostaną one odebrane zgodnie
z obowiązującym harmonogramem
wywozu odpadów
odpadów).

Piec i ogródek
to NIE POJEMNIK na ŚMIECI

i Międzynarodowej organizacji non-profit-HEAL).

Co roku z powodu zanieczyszczonego powietrza na świecie umiera
7 mln, w tym w Polsce 45 tys. osób.
(Raport Światowej Organizacji Zdrowia – WHO

Wdychamy nie tylko
toksyczne i rakotwórcze
substancje, ale także
spożywamy produkty,
np. mleko, jajka, warzywa
i owoce, które mogą być zanieczyszczone i zatrute.

ZANIECZYSZCZANE
jest nasze najbliższe
otoczenie - POWIETRZE,
WODY gruntowe i GLEBA.

SPALANIE ŚMIECI
w domowych piecach
i na powierzchni ziemi
ZATRUWA nas i naszych
najbliższych,
skazując wszystkich
na choroby m.in. górnych
dróg oddechowych,
astmę i alergię.

Ilość produkowanych przez
nas śmieci co roku wzrasta.

.

Prawo Miejscowe
Środowisko
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Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Praca, którą wolontariusze wykonują nieodpłatnie, biorąca się z potrzeby serca i chęci pomocy osobom potrzebującym, jest nie do przecenienia.
Doskonałą okazją, by podziękować
wolontariuszom za ich trud oraz by
zaprezentować
mieszkańcom
naszej gminy jak wiele wysiłku wkładają
w niesienie pomocy, była uroczysta
gala z okazji Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza.
listopada w sali multimedialnej
urzędu gminy w Michałowicach odbyła się uroczystość, której gośćmi honorowymi byli wolontariusze z naszej gminy.
Wolontariusze, którzy pracują dobrowolnie i z własnej woli chcąc pomagać innym
słabym i potrzebującym. Niestawiający
przy tym żadnych warunków i nieoczekujący wynagrodzenia.
Uroczysta gala to również okazja do
wręczenia specjalnych wyróżnień szczególnie wyróżniającym się wolontariuszom
działającym na rzecz instytucji i organizacji z terenu gminy Michałowice. Wyróżnień,
które na podstawie zgłoszeń są nadawane
przez Wójta Gminy Michałowice. Ta forma
podziękowania ma także dodatkowy cel,
którym jest promowanie pozytywnych postaw, promowanie idei wolontariatu, zachęcanie mieszkańców do zaangażowania się w wolontariat oraz kształtowanie
więzi społecznych opartych na zaufaniu
i solidarności społecznej.
Wójt gminy Michałowice, Krzysztof
Grabka wręczając wyróżnienia podkreślił,
iż nie jest łatwą sprawą bezinteresownie
poświęcić swój czas na rzecz innych. Jest
to bardzo cenna praca, którą wolontariusze ofiarowują z potrzeby własnego serca pomagając sąsiadom, przyjaciołom
i wszystkim tym, którzy tego potrzebują.
Równie nieocenioną pomoc wolontariuszy można było zauważyć podczas róż-
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nego rodzaju wydarzeń, jakie w ostatnim
roku odbywały się na terenie naszej gminy. Za to wszystko składam serdeczne
podziękowania i proszę o jeszcze – mówił
wójt, Krzysztof Grabka.
W części oficjalnej gali, którą poprowadził koordynator Gminnego Centrum Wolontariatu, Marek Piątkowski oprócz uroczystego wręczenia wyróżnień znalazły
się także prezentacje działań nagrodzonych wolontariuszy. Następnie wszyscy
gości udali się na parking przed Urzędem
Gminy gdzie najmłodsi adepci OSP w Nowej Wsi zaprezentowali przykładową akcję
ratowniczą związaną z wypadkiem drogowym. Mimo młodego wieku przyszłych
strażaków pokaz wyglądał bardzo pro-

fesjonalnie i nawet przez chwilę nie było
wątpliwości, kto i jak ma postępować.
Po pokazie uczestnicy powrócili do
holu urzędu gdzie czekały na nich atrakcje w postaci stoiska z grami multimedialnymi, kącika malowania toreb na zakupy,
a także kawiarenka i pokaz robienia lizaków, które również można było samemu
modelować.
  Organizatorem tegorocznej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice we współpracy z organizacjami i instytucjami zgłaszającymi
wolontariuszy do wyróżnienia.
Mariusz Marcysiak 

Mikołajkowa niespodzianka 2016
Mikołajkowa niespodzianka to wydarzenie, które od lat organizowane jest
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, i na które
dzieci czekają z wytęsknieniem.
oc atrakcji, jakie w tym roku dla najmłodszych przygotowali organizatorzy tego wydarzenia mogła przyprawić
o zawrót głowy.
Wszystko zaczęło się w sobotnie przedpołudnie, 3 grudnia. Tego dnia, w sali
multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice stanęła ogromna choinka, przy której
w towarzystwie pracowników GOPS-u

M

pojawiły się szalone „Minionki”. Dzieci doskonale je znają, więc bez wahania
rzuciły się wir wspaniałej zabawy. Tańce,
korowody, konkursy i zabawa w liczne gry
nie pozwalało, aby choćby na chwilę ktoś
się nudził. Każdy znalazł coś dla siebie.
Na dzieci czekały także dwie niespodzianki. Pierwszą z nich była wizyta wójta,
Krzysztofa Grabki, który złożył najmłodszym mieszkańcom naszej gminy najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających
się Mikołajek oraz Świąt Bożego Narodzenia. Były to życzenia radości i magicznych
chwil z dużą ilością prezentów pod cho-
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inką. Atmosfera udzieliła się również wójtowi, który na moment stał się pomocnikiem Mikołaja i rozdał wszystkim dzieciom
słodkie upominki.
Ponadto w holu urzędu czekało na dzieci wiele atrakcji m. in. balonowe cudaki,
malowanie buzi oraz kącik, w którym
można było własnoręcznie przygotować
ozdobę świąteczną. Nie zabrakło również
bufetu, gdzie po wielu zabawach dzieci
mogły się posilić.
Po wielu zabawach przyszedł czas na
drugą niespodziankę, którą była wizyta Mikołaja. Wizytę długo wyczekiwaną
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przez dzieci, więc od razu Mikołaj przystąpił do obdarowywania ich swoimi
prezentami.
Wartym podkreślenia jest fakt, iż całe to wydarzenie nie mogłoby się obyć
bez pomocy i zaangażowania wielu ludzi m.in. pracowników GOPS-u, wolontariuszy z gminy Michałowice, którzy obsługiwali stoiska, kawiarenkę, szatnię
oraz pilnowali porządku podczas imprezy.
Wszystkim składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie i poświęcony czas.
Podziękowania należą się również osobom i firmom, które udzieliły wsparcia,
a były wśród nich:
•
Auto Wimar Centrum
•
Bank Spółdzielczy w Raszynie
•
Czaplar Usługi Gastronomiczne
•
F.H.U. „Grawit”
•
Galon Polska
•
Iveria Ankin Siergiej
•
Janusz Gnich-Janmax
•
Michałowiczanka
•
Mariusz J. Durański
•
„Łuksza” Opacz Mała
•
Przedszkole „Bawi” w Regułach
•
Sir-Com
•
Somar Marek Gnich
•
Stowarzyszenie K40
•
Stiga Sp. z o.o.
•
Supermarket „Netto”
•
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
•
Wesbal Wiesław Pietrzak
•
XL Promotion Dariusz Michalak
Mariusz Marcysiak 

Zabawa choinkowa dla dzieci z Nowej Wsi
Zarówno najmłodsi, jak i nieco starsi w tym szczególnym
przedświątecznym czasie czekają na okazję, aby spotkać
Świętego Mikołaja. Świetną sposobnością ku temu była zabawa choinkowa, która odbyła się 3 grudnia w remizie strażackiej przy ul. Głównej 2.
imowa aura za oknem sprawiła, że klimat zbliżających się
świąt był mocno odczuwalny przez uczestników tego wydarzenia i dodatkowo zachęcał do wspólnej zabawy. Frekwencja
była naprawdę bardzo wysoka i na próżno było szukać wolnego
miejsca na parkiecie. Do remizy strażackiej w Nowej Wsi przybyło wiele dzieci ze swoimi rodzicami, dziadkami, młodszym i starszym rodzeństwem.
Tak jak w latach ubiegłych zabawę choinkową dla dzieci z Nowej Wsi zorganizowała radna, Elżbieta Biczyk wraz z sołtysem
i radą sołecką, którzy wspólnie przygotowali dla najmłodszych
wiele atrakcji i niespodziankę, którą była wizyta Mikołaja.
Czas upływał dzieciom na wspaniałej i wesołej zabawie,
a zadbali o to aktorzy teatru Proscenium i teatru Lalka:
Aneta Jucejko-Pałęcka i Wojciech Pałęcki. Przebrani za
Elfy św. Mikołaja od samego początku zyskali ogromną
sympatię uczestników. Były korowody, tańce w kółeczkach, konkursy i wiele zabaw, w tym przeciąganie liny, przy
której po jednej stronie stali chłopcy, a po drugiej dziewczynki. W tej konkurencji dziewczynki okazały się lepsze,
ale trzeba przyznać, że chłopcy dzielnie walczyli mimo ich
mniejszej liczebności.
Kulminacyjnym punktem zabawy była wizyta Mikołaja. Moment
ten, mimo iż przez wszystkich wyczekiwany sprawił, że na wielu
buziach pojawiły się wypieki. Jednak odwaga przezwyciężała lęk

Z

10

i wszystkie dzieci z uśmiechem podchodziły do Mikołaja, który
wręczał im prezenty. W tym roku oprócz słodkości dzieci mogły
znaleźć w nich również wspaniałe maskotki przytulanki.
Radosne buzie wspólnie bawiących się dzieci, rodziców
i dziadków to z pewnością dowód na to, że zabawa była udana,
zarówno dla jej uczestników jak i organizatorów.
Zabawa choinkowa została sfinansowana z funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś.
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Święto Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia odzyskaną przez Polskę niepodległość i jest tym świętem, w którym Polacy okazują swój patriotyzm.
Z tej okazji odbyły się uroczystości
w Michałowicach, Granicy, Komorowie,
Nowej Wis i Opaczy-Kolonii.
MICHAŁOWICE
11 listopada, w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Michałowicach, odbyła się uroczysta msza
św. za Ojczyznę oraz koncert pieśni patriotycznej po którym mieszkańcy udali
się piknik niepodległościowy.
Uroczyste obchody Święta Niepodległości w naszej gminie rozpoczęła
msza św. w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. proboszcz Marek Małkiewicz.
W swojej homilii mówił – Kiedy dziś patrzymy wstecz na datę 11 listopada 1918
roku, po którym przyszedł czas wolności
i niepodległości, to ten czas nie trwał
zbyt długo, ponieważ po 21 latach Polska znów była okupowana na wiele lat.
To były bardzo ciężkie czasy, w których
naród musiał walczyć o naszą wolność
i niepodległość, która nigdy nie jest dana
nam raz na zawsze. Dlatego dziś musimy
pielęgnować to co wywalczyli nasi poprzednicy i pamiętać o historii naszego
narodu.
Po mszy św. publiczność wysłuchała
koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Servi Domini Cantores – Śpiewający Słudzy Pańscy. Servi Domini Cantores to znany mieszkańcom zespół, który
w przeszłości już występował w naszej
gminie. Zespół składający się z księży
solistów, absolwentów wydziałów wokalno-aktorskich akademii muzycznych.
Przy akompaniamencie pianistki - Mirelli Marolny Konopki i puzonisty – Matusza Konopki w świątecznym koncercie
udział wzięli: o. Rafał Kobyliński SJ – tenor, ks. Paweł Sobierajski – tenor, o. Tomasz Jarosz – baryton.

W pierwszej części publiczność wysłuchała m.in. pieśni Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki. Druga część
koncertu to wspólne śpiewanie artystów
i publiczności znanych pieśni patriotycznych – Przybyli ułani pod okienko”,
„Wojenko, wojenko cóżeś ty za pani”,
„Pierwsza kadrowa”, „Pierwsza brygada”, „Marsz, marsz Polania” i na zakończenie „Boże coś Polskę”.
Po koncercie wójt gminy Michałowice,
Krzysztof Grabka dziękując wszystkim
mieszkańcom za przybycie na gminne
obchody Święta Niepodległości, zaprosił
zebranych na piknik niepodległościowy,
który jak co roku odbył się na dziedzińcu
kościoła. Duże podziękowania wójt skierował również do wolontariuszy, za ich

zaangażowanie w przygotowaniu pikniku
i jego obsługę, a trzeba dodać, iż tegoroczne Święto Niepodległości odbywało
się w trudnych warunkach pogodowych,
było zimno i padał śnieg.
Jednak pogoda nie była straszona
naszym mieszkańcom i kto chciał mógł
rozgrzać się przy grochówce przygotowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną
z Nowej Wsi lub posilić daniami z grilla,
które przygotowali i serwowali mieszkańcy Michałowic-Wsi i Opaczy-Kolonii. Na
zakończenie wójt gminy Michałowice,
Krzysztof Grabka częstował okolicznościowym tortem, który został ufundowany przez cukiernię Łuksza.

GRANICA
Mieszkańcy Granicy kilka dni przed
Świętem Niepodległości, 6 listopada,
spotkali się, aby upamiętnić dzień odzyskania przez Polskę niepodległości.
W świetlicy, w Granickiej Zatoce Kultury,
odbyło się widowisko słowno-muzyczne, które przegotowali radni i członkowie Zarządu Osiedla Granica
Mieszkańców powitał Paweł Łąpieś,
przewodniczący zarządu, który powiedział, że okazją do spotkania jest wyjątkowa rocznica – 11 listopada, dzień
odzyskania niepodległości. Z pełną
świadomością powiedział, że kultywo-

wanie tego święta i wspominanie bohaterów, którzy oddali życie za naszą
wolnością, jest powinność każdego Polaka. Wspomniał też, że spotkanie zorganizowane jest po raz pierwszy, od razu
jednak wyraził nadzieję, że spotkania
z okazji kolejnych rocznic 11 listopada
staną się lokalną tradycją. Widowisko
słowno-muzyczne rozpoczęło się od
wspólnego odśpiewania Roty. Następnie
na scenę wyszli aktorzy. Tego wieczora w tę rolę wcielili się radni: Agnieszka Paradowska i Przemysław Majtyka,
a także członkowie zarządu: Aleksandra
i Anna Świątek oraz przewodniczący Pa-

weł Łapieś. Zaprezentowali widowisko
niepodległościowe. Recytowali wiersze
patriotyczne m.in. Adama Asnyka i Juliusza Słowackiego, a także archiwalne
listy powstańców kierowane do najbliższych. Ważnym elementem widowiska było przypomnienie kilku ważnych
faktów z historii Polski, począwszy od
powstania państwa polskiego poprzez
okres walk narodowo-wyzwoleńczych
i odzyskanie wolności w 1918 roku. W tle
widoczna była prezentacja multimedialna, która również mówiła o bohaterstwie
i determinacji w dążeniu Polaków do odzyskania niepodległości.

www.michalowice.pl
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Wspaniałym dopełnieniem widowiska
była scenografia. Wielka biało-czerwona kurtyna i nieopodal powstańczy
grób, z płonącą świecą i białą różą –
wprowadzały zebranych w atmosferę
tego czasu, a także przeświadczenie,
że pamięć o bohaterach jest naszą powinnością. Zebrani mieszkańcy bardzo
chętnie włączali się swoim śpiewem.
Każda osoba otrzymała od organizatorów śpiewnik z pieśniami patriotycznymi. Zatem wszyscy mogli czynnie
uczestniczyć w wieczorze. Wspólnie
śpiewano między inny takie pieśni jak:
„Wojenko, wojenko”, „Piechota”, „Białe róże”, „Legiony”, „O mój rozmarynie”, „Jak to na wojence ładnie” czy
„Przybyli ułani pod okienko”. Na zakończenie zebrani zaśpiewali humorystyczną pieśń legionową „Raduje się serce”
i w dobrym nastroju, z zapewnieniem,
że spotkanie trzeba będzie powtórzyć
w przyszłym roku, rozeszli się do swoich domów.   
Beata Izdebska-Zybała 

KOMORÓW
Kolejny już raz mieszkańcy Komorowa
spotkali się na Placu Paderewskiego by
śpiewem pieśni patriotycznych uczcić
rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pomimo śniegu i chłodu
w śpiewaniu uczestniczyło wielu mieszkańców.
Śpiewanie pieśni patriotycznych na
placu Paderewskiego w rocznicę odzyskania niepodległości to pomysł miejscowych organizacji pozarządowych.
W piątek – 11 listopada – zebranych przy
dębie niepodległości mieszkańców powitała Małgorzata Pachecka, prezes Stowarzyszenia „KOMOROWIANIE”, Witold
Błaszczyk prezes Stowarzyszenia Kulturalny Komorów oraz Andrzej Jarzyński,
wiceprezes Stowarzyszenia „KOMOROWIANIE”.
Scena, podobnie jak w poprzednich
latach, ustawiona została nieopodal
dębu. Na scenie wystąpił chór „Ad hoc”,
w składzie: Marta Budkiewicz, Joanna Kowalczyk, Katarzyna Łącka, Maria Walter
- Kochel, Władysław Baksza, Alexander
Jarzyński i Grzegorz Sobolewski, a także
muzycy: Tomasz Kirszling trąbka, Paweł
Kraski, trąbka, Marek Michalec, waltornia,
Łukasz Langer, puzon i Roman Miller, tuba.
Pieśni patriotyczne śpiewały również
dzieci z komorowskiego przedszkola,
a także uczniowie komorowskiej szkoły podstawowej, na scenie występowali
uczniowie klasy trzeciej i szóstej. W czasie trwania koncertu zarówno muzycy
jak i mieszkańcy śpiewali między innymi
„Pierwszą brygadę”, „Marsz legionów”,
pieśń „Ułan”, a także „Hej, na konie”
i „Wojenkę”. Andrzej Jarzyński w krótkim
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rysie historycznym przybliżył kontekst historyczny czasu, gdy Polska odzyskiwała
wolność i niepodległość. Koncert zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni „Pijmy
wino, szwoleżerowie”. Organizatorzy jak
zwykle przygotowali śpiewniki, zachęcali
do zakupu, po to, by łatwiej było śpiewać,
ale też by mieć pamiątkę ze spotkania.
Każdego roku na Plac Paderewskiego
przychodzi coraz więcej mieszkańców.
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I choć w tym roku padał śnieg i było dość
zimno to jednak frekwencja dopisała. Na
zakończenie organizatorzy zaprosili zebranych na gorącą grochówkę, grzany kompot
i herbatę. Było też ognisko, przy którym
można było chwilę postać i rozgrzać się.
Wydarzenie z okazji 11 Listopada zostało zorganizowane w ramach gminnej
dotacji dla organizacji pozarządowych.
Beata Izdebska-Zybała 
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Wydarzenia

NOWA WIEŚ
Mieszkańcy Nowej Wsi upamiętnili dzień
niepodległości. W czwartek, 10 listopada,
w remizie strażackiej odbył się koncert
patriotyczny. Sławomir Zygmunt śpiewał
wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
przy akompaniamencie Krzysztofa Domańskiego.
Zebranych gości powitała Elżbieta Biczyk, radna i przewodnicząca Rady Gminy Michałowice, która zapraszając na
występ artystów powiedziała, że koncerty
patriotyczne z okazji 11 listopada są już
tradycją w Nowej Wsi.
Elżbieta Biczyk przywołała słowa Stanisława Pigonia, historyka literatury polskiej, który powiedział, że „należymy do
narodu, którego losem jest strzelać do
wroga z brylantów”. I dodała, że Krzysztof Kamil Baczyński, był właśnie jednym
z tych najjaśniej świecących brylantów,
który w swoich wierszach wyrażał swój
wielki patriotyzm. Jednocześnie wyrażał
uczucia oraz myśli wielu młodych Polaków, którzy bez wahania stanęli do walki
z okupantem i oddali swe życie w obronie
ojczyzny.
Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego śpiewał Sławomir Zygmunt, który
również grał na gitarze, na drugiej gitarze
akompaniował mu Krzysztof Domański.
Artyści zaprezentowali kompozycje do ta-

kich wierszy jak: „Wiersze wojenne”, „Bez
imienia”, „O Barbaro”, „Elegia o chłopcu
polskim”, „Kołysanka” i wiele innych.
Koncert zatytułowany był „Z wiatrem”.
Taki też tytuł ma płyta z kompozycjami do
wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
którą można było zakupić.   
W drugiej części wieczoru odbyło się
wspólne śpiewanie pieśni legionowych.
Mieszkańcy, przy akompaniamencie Sławomira Zygmunta i   Krzysztofa Domańskiego, z wielką ochotą i zaangażowaniem

śpiewali najsłynniejsze pieśni patriotyczne: „My pierwsza brygada”, „Przybyli ułani pod okienko”, „O mój rozmarynie”, „Jedzie na kasztance – pieśń o wodzu miłym”
czy „” wojenko, wojenko”.
Koncert sfinansowany był z funduszu
sołeckiego Nowej Wsi, zgodnie z głosowaniem mieszkańców podczas zebrania.
Na koncert zaprosili radni, sołtys i rada
sołecka.

OPACZ-KOLONIA
W przeddzień Święta Niepodległości
w świetlicy przy ul. Ryżowej 90, w Opaczy-Kolonii, miało miejsce uroczyste wydarzenie – Wieczór Pieśni Patriotycznej.
Wydarzenie w trakcie, którego mieszkańcy wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu artystów z chórów
„Czerwone Korale i Czerwone Koraliki”.
Pieśni patriotyczne z reguły posiadają
formę marszową, która niosła idących
na front żołnierzy walczących o niepodległość ojczyzny. Wystarczy wspomnieć o takich pieśniach jak: „Rota”,
„My pierwsza brygada”, „Pierwsza kadrowa”, czy „Hej chłopcy bagnet na
broń”. Niekiedy pieśni przybierały także
nieco żartobliwą i prześmiewczą formułę, dzięki którym próbowano przetrwać
trudne czasy. Czasy wojen i okupacji. Wartym podkreślenia jest też fakt,
że pieśni patriotyczne zajmują ważne
miejsce pośród pieśni narodowych i są
znane tak tym starszym jak i młodszym
pokoleniom, co można było zauważyć
podczas Wieczoru Pieśni Patriotycznej
w Opaczy-Kolonii.
To był wieczór napełniający dumą, gdy
patrzyło się jak artyści z chórów kierowanych przez Renatę Włodarek i przybyli
mieszkańcy, pośród których był również
wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka wspólnie śpiewali tak piękne i ważne
dla naszego narodu pieśni.

Tegoroczny koncert z okazji Święta Niepodległości, odbył się już po raz siódmy
i tak jak w latach ubiegłych został zorganizowany przez sołtys i radę sołecką
oraz Koło nr 5 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opaczy-Kolonii.
Na zakończenie koncertu sołtys, Grażyna Grabka wręczyła najmłodszym wykonawcom słodkie upominki, a miesz-

kańców zaprosiła na ciasto przy kawie
i herbacie.
Czwartkowe wydarzenie było również
okazją do pochwalenia się przez chór
„Czerwone Korale” zdobytym złotym słowikiem podczas III Przeglądu Muzycznego
Zespołów Seniorów „Śpiewam, bo lubię”.
Gratulujemy nagrody i życzymy dalszych sukcesów.  Mariusz Marcysiak 

www.michalowice.pl

Beata Izdebska-Zybała 
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Dzień Seniora 2016
Gminny Dzień Seniora to święto, które
w naszej gminie jest obchodzone w wyjątkowy sposób. To dzień, kiedy seniorom należą się szczególne słowa uznanie,
szacunek i podziękowania za ich miłość,
ciepło, zrozumienie i mądrość, którą obdarowują młodsze pokolenia.
Z tej okazji 23 października, w hotelu Venecia Palace odbyła się wyjątkowa uroczystość, na którą przybyło wielu
zaproszonych gości, a wśród nich wójt
gminy Michałowice – Krzysztof Grabka,
przewodnicząca rady gminy – Elżbieta Biczyk, radni oraz goście specjalni z Włoch,
burmistrz gminy Vico nel Lazio - Claudio
Guerriero i sędzia włoskiego Sądu Najwyższego – Stefano Palla.
W tym szczególnym dniu, życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu, radości
tych małych i tych większych w gronie najbliższych, sąsiadów, a także pogody ducha i dużo uśmiechu w imieniu samorządu
złożyli wójt, Krzysztof Grabka i przewodnicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk.
Gospodarzami Gminnego Dnia Seniora
był Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Michałowicach, z przewodniczącą
Ewą Adamczyk na czele. W trakcie uroczystości zostali wyróżnieni najbardziej
aktywni członkowie kół działających na
terenie naszej gminy, którzy wnieśli największy wkład w rozwój i działalność
kół: z osiedla Komorów - Maria Marciniak
i Stefan Zatorski, z Michałowic - Barbara
Ciszek i Maria Siecińska, z Nowej Wsi Elżbieta Gospodarczyk i Danuta Krajewska, z Reguł - Helena Jędras, z Opaczy-Kolonii - Maria Beta-Zagórska, z Granicy

PARY ODZNACZONE MEDALEM
ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE
MAŁŻEŃSKIE

Irena i Stanisław Hermanowiczowie
z Reguł – 50 rocznica ślubu.
Na pytanie jak to jest po 50 latach razem, Irena i Stanisław Hermanowicz
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- Aleksandra Pyz-Szukalska, z sołectwa
Komorów - Danuta Ciechomska i z Pęcic
Małych - Roman Woźniak.
Słowa uznania za zaangażowanie
wszystkich członków kół emeryckich
z naszej gminy, w których zrzeszonych
jest ponad 560 osób oraz podziękowania
za bardzo dobrą współpracę jak również
życzenia jej dalszej kontynuacji w imieniu
samorządowców złożył wójt, Krzysztof
Grabka.
Janusz Czyż – przewodniczący oddziału okręgowego PZERiI w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie troski i opieki
samorządu nad emerytami i w uznaniu
szczególnych zasług odznaczył wójta,
Krzysztofa Grabkę najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Zarząd
PZERiI – Dużą Złotą Honorową Odznaką.
W trakcie obchodów Gminnego Dnia
Seniora odbyła się również uroczystość
uhonorowania 3 par Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawanym
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wręczono pamiątkowe dyplomy

odpowiadają, że jak po 18, a nawet
lepiej. Jesteśmy bardzie wyrozumiali i łatwiej ustąpić, kiedy tego wymaga
sytuacja. Miłość może jest teraz trochę
inna, ale dzięki marzeniom i wspomnieniom, kiedy patrzymy wstecz, to trudno zrozumieć, że tak szybko zleciał ten
czas. Staramy się być pogodni i nie dopuszczać zbytnio do głowy zmartwień.
Ważnym jest, aby się szanować i nie
stwarzać niepotrzebnych problemów.
W naszym małżeństwie – mówi Irena Hermanowicz jest tak, że ja jestem
nieco bojąca i denerwująca się, a mąż
jest moim pocieszycielem i dobrym duchem. Do tego jeszcze rodzina, która
daje nam tyle szczęścia i radości napełniając nas przy tym dumą.
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5 parom małżeńskich, które w tym roku
również obchodzą 60 i 50 rocznicę ślubu
i aktualnie oczekuję na przyznanie medalu.
Niezwykle bogaty program artystyczny
rozpoczęły panie z koła emerytów i rencistów z Nowej Wsi, które zaśpiewały
zgromadzonym gościom gromkie sto lat.
W dalszej części wystąpili m.in.: chór
„Czerwone Korale” i „Michałowiczanka”
z przepięknymi piosenkami, przygotowanymi pod kierownictwem odpowiednio
Renaty Włodarek i Piotra Gwiazdeckiego,
a także chór z Komorowa.
Gwiazdą wieczoru, która wystąpiła przed
seniorami był znany i lubiany nie tylko
przez seniorów Jerzy Połomski. Artysta estradowy, aktor, ale przede wszystkim piosenkarz znany z takich przebojów jak: „Cała
sala śpiewa z nami”, „Bo z dziewczynami”,
„Moja miła, moja cicha, moja śliczna”, „Woziwoda”, „Komu piosenkę?”, „Daj”, „Co
mówi wiatr” i „Nie zapomnisz nigdy”.
Gminny Dzień Seniora został zorganizowany w ramach gminnej dotacji dla organizacji pozarządowych.

Daniela i Jan Rutkowscy z Opaczy-Kolonii – 50 rocznica ślubu.
W małżeństwie jest jak w życiu. Są dni
lepsze i gorsze, ale trzeba czuwać nad tym,
aby tych lepszych było więcej. Małżeństwo
trzeba pielęgnować i starać się być wyrozumiałym. Zazwyczaj w narzeczeństwie
zabiega jedna osoba, a po ślubie druga.

Nr 6 grudzień 2016

Społeczeństwo

Jednak, gdy jest już ślub i rodzą się dzieci,
to małżeństwo staje się świętością – mówi
Daniela Rutkowska. Przestrzeganie tych
zasad oddali choćby największe pokusy,
a dzięki temu nie tracimy do siebie zaufania. Jan Rutkowski dodaje, że w naszym
małżeństwie nie było cichych dni, nikt z nas
nie był zawzięty i zawsze ktoś wyciągał rękę.
W małżeństwie trzeba najpierw coś dać od
siebie, a dopiero potem wymagać. Jeżeli tylko wymagamy to z pewnością nie doprowadzi to do niczego dobrego.

Bogumiła i Stefan Zatorscy z osiedla
Komorów – 50 rocznica ślubu.
Kompromis na święto i na co dzień, jeśli
tego zabraknie nie będzie małżeństwa. Trzeba się wzajemnie szanować, wierzyć i ustępować sobie. Bardzo ważna jest też rodzina,
która jeszcze bardziej cementuje związek –
Bogumiła i Stefan Zatorscy mają trójkę dzieci
i pięcioro wnucząt. Udana rodzina to satysfakcja dla rodziców. Rodziców, którzy nie ingerują w ich życie, a pomagają, kiedy tego
potrzebują.
PARY OCZEKUJĄCE NA PRZYNANIE
MEDALI OBCHODZĄCE 50. i 60.
ROCZNICĘ ŚLUBU.

Marianna i Gabriel Szymańscy
z Nowej Wsi – 60 rocznica ślubu.
Ideałów nie ma na świecie, są tylko normalni ludzie. Przede wszystkim w związku
najważniejsza jest miłość, umiejętność kompromisu i wzajemny szacunek. Rodzina jest
na pierwszym miejscu, a mąż zawsze się starał i dbał o nas – mówi Marianna Szymańska.
Życie czasem bywa też i trudne, zwłaszcza,
gdy odchodzą najbliżsi. Wówczas wsparcie
tej drugiej osoby pozwala łagodniej przeżyć
stratę. W małżeństwie zwraca się uwagę na
wszystko, ale złe rzeczy nie mogą zasłaniać

tych dobrych i co najważniejsze nie należy
wracać do tych złych.

Maria i Edward Czajkowscy z Nowej
Wsi – 50 rocznica ślubu.
Co zrobić żeby doczekać takiego jubileuszu? Przede wszystkim trzeba doczekać –
odpowiada z humorem Edward Czajkowski,
ale po chwili dodaje, że najważniejsze jest,
aby być wyrozumiałym i cierpliwym. Trzeba
też podchodzić do życia z lekkim dystansem, wtóruje Maria Czajkowska. I choć życie
nie przebiega tylko w różowych okularach to
miłość, zdrowie i rodzina pomagają w przezwyciężaniu trudniejszych dni.

Elżbieta i Krzysztof Dziubińscy
z Michałowic - 50 rocznica ślubu.
Na pytanie o przepis na udany, długi
związek małżeński jubilaci odpowiadają, że
nie ma na to przepisu. Najważniejszy jest wybór partnera. Powinien on być w pełni świadomy, poprzedzony dokładnym poznaniem
się, określeniem wspólnych celów życiowych
i wzajemnych oczekiwań. Jednak w wieku
20 - 25 lat przesłanki racjonalne ustępują miejsca emocjom. Najważniejsze cechy
w małżeństwie to cierpliwość, wyrozumiałość, umiejętność wypracowywania kompromisu a zwłaszcza wzajemna uczciwość. To
wszystko ze sobą współgra i tworzy udany
związek. Dzisiaj żyjemy według reguły „coś
za coś”, w małżeństwie trzeba umieć dawać
nie oczekując niczego w zamian. Jeżeli druga strona myśli tak samo to jest to gwarancją
udanego małżeństwa.
Daniela i Bogusław Kostanowie z Sokołowa – 50 rocznica ślubu.
Trzeba się przede wszystkich kochać, szanować i pracować nad tym, aby małżeństwo
było udane – mówi Bogusław Kostan. Znamy
się od dziecka, więc może było nam łatwiej –
dodaje Daniela Kostan. Nasz związek zaczął
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się od zabawy sylwestrowej, na którą zaprosił
mnie mąż, a że lata zleciały to dziś obchodzimy jubileusz 50-lecia. W życiu bywa różnie,
a małżeństwo bez wzajemnego zrozumienia
i wsparcia w trudnych chwilach nie przetrwa.
Daniela i Bogusław Kostanowie nie kryją również radości z rodziny –dwóch synów z synowymi i sześciorga wspaniałych wnucząt.

Józefa i Stefan Ślusarczykowie z Granicy – 50 rocznica ślubu.
Przeżyć 50 lat razem to jest sztuka,
a z perspektywy czasu wydaje się, że miłość
jest większa niż na początku. W małżeństwie
ważnym jest, aby być rozważnym, wyrozumiałym i potrafić wybaczać drugiej osobie –
mówi Józefa Ślusarczyk. Dzięki temu każdy
dzień jest łatwiejszy, a my stajemy się bardziej
cierpliwi. Dużo radości Józefie i Stefanowi
Ślusarczykom daje im ich rodzina – dwie córki i dwóch wnuków.

Wszystkim jubilatom życzymy wszystkiego, co najlepsze, a przede wszystkim zdrowia, radości i pogody ducha i żeby każdego
dnia spotykało ich tylko samo dobro.
Odznaczenie Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie jest przyznawane parom, które
co najmniej 50 lat przeżyły w jednym związku
małżeńskim. Odznaczenie nadaje prezydent
RP, na wniosek wojewody, który kieruje otrzymane od gmin dokumenty złożone przez
samych zainteresowanych bądź rodziny.
W naszej gminie wniosek wraz ze skróconym
odpisem aktu zawarcia związku małżeńskiego oraz kserokopiami dowodów osobistych
składane są w Urzędzie Gminy Michałowice
- stanowisko spraw obywatelskich.
Mariusz Marcysiak 
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„Donna Kamelia” na Dzień Seniora
Kolejną odsłoną sceny sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice był monodram, którego scenariusz oparty jest na
opowiadaniu autorstwa prozaika, Stanisława Kowalewskiego
– „Donna Kamelia”.
ramat sceniczny, który mieszkańcy mogli zobaczyć w sobotę
29 października, odbył się w ramach obchodów Dnia Seniora, a sam spektakl cieszył się dużym zainteresowaniem.
Na przedstawienie, którego współorganizatorami był Powiat
Pruszkowski oraz Gmina Michałowice, zaprosił wójt gminy,
Krzysztof Grabka. Korzystając z okazji, złożył seniorom życzenia
zdrowia i wielu lat życia w radości i otoczeniu bliskich.
„Donna Kamelia” to przedstawienie wyreżyserowane
przez Waldemara Matuszewskiego, a w wykonaniu Jacka Zienkiewicza daje widzom możliwość przeniesienia się na blisko godzinę w świat nostalgii. W świat, w którym życie toczy się na
przedwojennym peronie małej stacyjki gdzieś na trasie Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej. W świat, w którym życie jednej osoby
wzbudza w mieszkańcach małego miasteczka ciekawość, zazdrość, a nawet niechęć i odrazę.
To opowieść o życiu Donny Kamelii, kobiety uprawiającej najstarszy zawód świat. Kobiety, która potrafi skusić i zawładnąć
każdym mężczyzną, jeśli tylko zechce. Choć wydaje się, że i ona
marzyła o wyrwaniu się ze swego miasteczka tam, gdzie zapro-

D

wadzą ją tory kolejki. Jednak nadejście wojny dramatycznie przerywa historię Donny Kameli i wielu mieszkańców miasteczka.
Opowiadanie Stanisława Kowalewskiego, na podstawie którego został oparty monodram to opowieść, w której jej autor
wybiera się w sentymentalną podróż do swojego rodzinnego
Brwinowa, a sobotnie przedstawienie zostało przygotowane
przez Stowarzyszenie Teatr Na Pustej Podłodze.

Celtycki wieczór w Nowej Wsi.
Niezwykłą przygodę przeżyli mieszkańcy Nowej Wsi w niedzielę, 20 listopada. Tego dnia, w remizie strażackiej
przy ul. Głównej 2, odbył się energetyczny koncert muzyki na żywo połączony z równie żywiołowym tańcem
irlandzkim.
lżbieta Biczyk, przewodnicząca rady
gminy i członek Rady Sołeckiej Nowej
Wsi, witając mieszkańców powiedziała
m.in.: “Irlandia to kraj urzekających krajobrazów, kraj o długiej i trudnej historii.
Irlandczycy przez wieki walczyli o swoją
niepodległość. Mimo, że los ciężko ten
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kraj doświadczał, Irlandczyków cechuje
pogoda ducha i gościnność. W Irlandii istnieje takie powiedzenie, że „obcy to przyjaciel, którego dopiero poznasz”.
Celtycki koncert, a w zasadzie celtycki
spektakl to widowisko łączące elementy kultur Irlandii, Szkocji, Walii i Brytanii. To projekt,
który jest owocem wieloletniej współpracy
zespołu muzyki celtyckiej Jig Reel Maniacs
i zespołu tańca irlandzkiego Ellorien.
Muzyka zespołu Jig Reel Maniacs jest
połączeniem dawnej muzyki celtyckiej,
a także innych kierunków, takich jak jazz,
rock, reggae oraz funky i latino. Swoje
brzmienie muzycy określają jako Celtic
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Fusion, a do jego tworzenia wykorzystują wielu instrumentów, również tych mniej
znanych m.in. flażolety, dudy, cajón, darbuka, dudy, kawale i piłę. Celtic Fusion to
jednocześnie tytuł ostatniej płyty, którą
zespół wydał w 2016 roku.
Nieodłącznym elementem koncertu był
pokaz tańca irlandzkiego w wykonaniu
zespołu Ellorien. Zespołu, który zaprezentował choreografie tańczone w baletkach
i w obuwiu do stepu irlandzkiego. Tancerki w kolorowych strojach w połączeniu
z energetycznym stepem irlandzkim i muzyką na żywo wprowadziły widzów w baśniowy świat celtyckich krain.
Niedzielny koncert był prawdziwą ucztą
dla uszu, oczu i serc. Koncert pełne radości, niezwykle skocznych dźwięków i dobrej energii, którą artyści przekazali zgromadzonej publiczności.
Zainteresowanie koncertem było tak
duże, że sala remizy strażackiej była wypełniona do ostatniego miejsca. Wśród
wielu widzów, którzy obejrzeli ten wyjątkowy koncert był również wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, który wraz
z gospodynią wieczoru, Elżbietą Biczyk
podziękowali artystom za niezwykłą podróż w celtycki świat.
Po blisko dwugodzinnym koncercie
mieszkańcy Nowej Wsi opuszczali remizę
w wyśmienitych nastrojach z dobrą energią na kolejne dni i oczekiwaniem na kolejną kulturalną inicjatywę w sołectwie.
Koncert został sfinansowany z funduszu sołeckiego Nowej Wsi.
Mariusz Marcysiak 
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Społeczeństwo

Zwycięstwo „Mazovia Cup” 2015-2016
Gmina Michałowice zajęła I miejsce
w podsumowaniu turniejów sportowych organizowanych w sezonie 20152016 w ramach Stowarzyszenia Gmin
Zachodniego Mazowsza „Mazovia”.
całym cyklu odbyło się 10 rozgrywek w takich dyscyplinach sportowych jak: piłka ręczna, piłka nożna,
koszykówka, lekkoatletyka, unihokej
i siatkówka. W zawodach uczestniczyły
reprezentacje gminnych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.
O zwycięstwie w klasyfikacji końcowej
zadecydował wyrównany poziom naszych
sportowców. Wygrali tylko raz (turniej piłki
nożnej), ale w 7 rozgrywkach, zajmowali
miejsca w ścisłej czołówce - drugie i trzecie. W roku szkolnym 2015/2016 zdobyli
62 punkty. Na podium znaleźli się również
reprezentanci gminy Brwinów (II miejsce 61 pkt) oraz Błonia (III miejsce – 54 pkt).
Poza nim – gminy: Nadarzyn, Milanówek,
Leszno i Podkowa Leśna.
Podczas oficjalnego ogłoszenia wyników, które odbyło się w Błoniu, dyplom za
tegoroczne osiągnięcia sportowców odebrał wójt gminy, Krzysztof Grabka.

W

Wszystkim, którzy reprezentowali gminę Michałowice oraz przyczynili się do
zwycięstwa w łącznej klasyfikacji „Mazovi

Cup” gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w przyszłym sezonie 2016/2017.
UG 

Złoto dla koszykarzy z gminy Michałowice
Turniej koszykówki chłopców szkół
gimnazjalnych to trzecie rozgrywki,
jakie w tym roku odbyły się w ramach
„Mazovia Cup” sezonu 2016-2017.
grudnia do sali na terenie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, gdzie odbył się turniej, przybyło
siedem drużyn zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Zachodniego Mazowsza –

3

„Mazovia”. Zawodnicy z Podkowy Leśnej,
Michałowic, Nadarzyna, Leszna, Błonia, Milanówka i Brwinowa rywalizowali
w dwóch grupach.
Turniej koordynowany przez trenera
Grzegorza Tomaszewskiego rozpoczął się
punktualnie o 8:30, a wśród kibicujących
naszej drużynie był wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka.

www.michalowice.pl

Po fazie grupowej przyszedł czas na
wielkie emocje w rozgrywce finałowej,
gdzie walcząc o zwycięstwo spotkały się
drużyny z Błonia i Michałowic, a zawodnicy z Milanówka i Podkowy Leśnej stoczyli
bój o 3 miejsce.
Wysoka forma koszykarzy naszej drużyny sprawiła, że w meczu finałowym zdecydowanie pokonali zawodników z Błonia, choć trzeba przyznać, że pod jego
koniec mogli przyprawić kibiców o zawał
serca. Jednak tak się nie stało, a spotkanie zakończyło się wynikiem 17: 10 i tym
samym koszykarze z naszej gminy zostali
zwycięzcami turnieju.
Na zakończenie turnieju odbyła się
uroczysta dekoracja medalowa, której
wspólnie dokonali wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka i burmistrz Podkowy
Leśnej, Artur Tusiński. Wręczając jednocześnie uczestnikom turnieju pamiątkowe
puchary, dyplomy i nagrody.
Klasyfikacja końcowa Turnieju koszykówki chłopców szkół gimnazjalnych –
„Mazovia Cup” 2016
Michałowice
Błonie
Podkowa Leśna
Milanówek
Leszno
Nadarzyn
Brwinów
Mariusz Marcysiak 
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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 ekOnOmicznO-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

• 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

WAŻNIEjsZE
WAŻNIEJSZE TELEFONY
TELEFON
telefOn ALARMOWY
alarmOwy––112
112
POLICJA – 997
POlicja – 997
Komisariat Policji w regułach
komisariat
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15
tel. 22 723-41-70, 22 604-65-00,
Sekretariat tel. 22 604-65-02
fax. 22 604-64-06
(wszystkie telefony czynne całodobowo)
Komenda Powiatowa
komenda
22 758-60-81 do 85, 22 604-62-13
Straż POŻARNA
POżarna––998
998
STRAŻ
Państwowa Straż Pożarna Pruszków
Telefon alarmowy 22 758-77-01
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
ul. Główna 2
tel. alarmowy 22 758-26-87, 881-444-552
POGOtOwie ENERGETYCZNE
enerGetyczne––991
991
POGOTOWIE
Rejon Pruszków tel. 22 738-23-00
Rejon W-wa (ul. Włodarzewska)
tel.
tel. 22
22 821-52-11
821-52-11

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

POGOTOWIE
POGOtOwieGAZOWE
GazOwe––992
992
Awarie:
22
667-30-73
Awarie: 22 667-30-73 do
do 78
78
STAROSTWO POWIATOWE
StarOStwO
POwiatOwe
tel.
22 738-14-00
tel. 22 738-14-00
OŚWIETLENIE ULICZNE
Firma „ŚWIĘCKI”, konserwacja@swiecki.pl,
Oświetlenie
OŚWIETLENIE uliczne
ULICZNE
tel. 692-469-767
Firma „ŚWIĘCKI,
konserwacja@swiecki.pl,
Firma
CIEŚLIKOWSKI
tel. 22 720-39-07
tel. 692-469-767
AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
POMP
4 EKO
SP.kanalizacyjnej
Z O.O.
awarie
Sieci
i Sanitarnej
tel. 22 759 03 03
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
„GEA-NOVA” Sp. z o. o., 05-082 Stare Babice,
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ I SANITARNEJ
ul. Kutrzeby 38
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
AWARIE: 697-229-002
„GEA-NOVA” Sp. z o. o.
SERWIS: tel.
695-380-695, 693-860-083
AWARIE:
697-229-002
SERWIS: tel. 695-380-695, 693-860-083
awarie Sieci wOdOciąGOwej:
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
„WODROL”-PRUSZKÓW S.A., 05-800 Pruszków
ul. Stefana Bryły 10
NOCNA POMOC MEDYCZNA – 22 753-81-37
694-404-982, 662-162-184,
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1
694-404-978,
22 759-03-03
tel.
22 723-11-47

Druk
i opracowanie
graficzne:

PRZYCHODNIE
LEKARSKIE – 999
POGOtOwie ratunkOwe
„Arka” Komorów, ul. Berylowa 34
nOcna
POmOc medyczna – 22 753-81-37
tel.
22 758–00–85
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1
tel. 22 723-11-47
RES-MED.
Michałowice, ul. Ludowa 7
tel. 22 753–04–04
PrzychOdnie lekarSkie
„Arka” Komorów,
ul. Berylowa
Przychodnia
Lekarska
ZDROWIE34
tel. 22 758–00–85
Komorów,
ul. Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57
RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7
tel. 22 753–04–04
APTEKI
Przychodnia
Lekarskaul.
ZDROWIE
Apteka
24h Pruszków,
Armii Krajowej 44
tel.
22 759 53
Komorów,
ul.84
Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57
aPteki
„Leśna” Komorów, ul. Ceglana,
tel.
22 758-02-21
„Leśna”
Komorów, ul. Ceglana, tel. 22 758-02-21
„Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34,
„Ostoja”
Komorów, ul. Berylowa 34,
tel. 22 758-00-82
tel. 22 758-00-82
Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24,
tel. 22 758-27-25
Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,
Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,
tel. 22 723-91-83
tel. 22 723-91-83
AptekawwMichałowicach,
Michałowicach,ul.ul.Parkowa
Parkowa1a,
1a,
Apteka
tel.2222753-09-80
753-09-80
tel.
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