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Biuletyn Informacyjny

Gminy Michałowice
WAR TO P R ZE C Z Y TAĆ!

s. 4
Płać podatek w gminie Michałowice
Nie każdy wie, ale podatek dochodowy od
osób fizycznych należy rozliczać w miejscu
zamieszkania, a nie zameldowania.

Wybory w jednostkach
pomocniczych gminy

O

d końca lutego, w miejscowościach
naszej gminy odbywają się wybory
sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz
przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach. Ich kadencja
będzie trwała 4 lata.
Na terenie gminy funkcjonuje 10 sołectw
(Komorów, Michałowice Wieś, Nowa Wieś,
Opacz Kolonia, Opacz Mała, Pęcice, Pęcice
Małe, Reguły, Sokołów, Suchy Las) oraz
3 osiedla (Granica, Komorów i Michałowice). Za nami już 5 zebrań, podczas których
mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli
(poniżej zamieszczamy relacje). Wszystkich
sołtysów i przewodniczących zarządów
osiedli oraz składy rad sołeckich i zarządów
osiedli poznamy najpóźniej do 16 kwietnia.
Podczas dotychczasowych spotkań Krzysztof Grabka, wójt gminy, pogratulował
nowym przedstawicielom jednostek pomocniczych wyboru oraz życzył owocnej
współpracy. Powiedział, że pełnienie tej
funkcji to ważna lokalna rola społeczna
i praca na rzecz mieszkańców.

Pęcice
Zebranie odbyło się w czwartek, 26 lutego
w budynku miejscowej świetlicy. Sołtysem
ponownie został wybrany Waldemar Widlicki, poparli go wszyscy obecni na zebraniu mieszkańcy. Natomiast do rady sołeckiej weszli: Krystyna Olszak, Jacek Jarzębowski, Piotr Gorączko, Marek Wojdyński
i Dariusz Kanclerski. Przewodniczącym zebrania był Piotr Pacyna, pracownik Urzędu
Gminy Michałowice. W komisji wyborczej
zasiedli: Sylwester Jarzębowski, Robert Skoroszewski i Barbara Więch.

s. 8
Spotkania z policją
W czwartek, 19 lutego, w świetlicy w Nowej
Wsi oraz w poniedziałek, 23 lutego w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice
w Regułach odbyły się spotkania mieszkańców
z przedstawicielami policji nt. bezpieczeństwa.

s. 9
Ach ten karnawał…
W tym roku, w karnawale, mieszkańcy mogli
skorzystać z różnorodnych propozycji. Odbyły
się: gala operetkowa, bale i zabawy taneczne
oraz spotkanie z okazji Tłustego Czwartku.
www.michalowice.pl

Aktualności
W drugiej części zebrania zabrał głos Waldemar Widlicki, który również jako „stary”
sołtys złożył sprawozdanie z prac rady sołeckiej za ubiegły rok. Powiedział, że rada

uczestniczyła w przygotowaniach wieńców
dożynkowych, a także zorganizowała kolację Wigilijną dla mieszkańców Pęcic.
Mieszkanki Pęcic, które słyną z przyrzą-

dzania znakomitych potraw, przygotowały
miłą niespodziankę dla uczestników zebrania – panie upiekły pyszne ciasta: sernik, keks
i murzynka.

Sołectwo Komorów

Spotkanie wyborcze odbyło się w piątek,
6 marca, w świetlicy w Kaliszowym Gaiku.
Zebranie zgromadziło wielu mieszkańców,
w zebraniu uczestniczyło ponad 23 procent
mieszkańców uprawnionych do głosowania (144 osoby).
Marta Włodarczyk z rady sołeckiej odczytała
sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za ubiegły rok. Poinformowała zebranych, że rada uczestniczyła w dwudziestu zebraniach. Z funduszu sołeckiego zostały zakupione do świetlicy: telewizor i krzesła, a także

grill, zestaw do gry w siatkówkę, dwa namioty
do organizowania imprez na powietrzu oraz
ryby do oczka wodnego. Organizowane były
imprezy aktywizujące mieszkańców, a także
wyjazdy do Matecznika Mazowsze, na występy Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Obecnie
z funduszu sołeckiego organizowane są zajęcia sportowe – gimnastyka przy muzyce, a także kurs tańca towarzyskiego. W zajęciach tych
uczestniczy wielu mieszkańców.
Zebranie prowadził Kazimierz Wojciechowski, pracownik urzędu gminy. Do wy-

boru na sołtysa zgłoszone zostały dwie
kandydatury: Urszuli Skwierczyńskiej oraz
Artura Kostery. Sołtysem sołectwa Komorów został Artur Kostera. Natomiast do
Rady Sołeckiej Komorowa weszli: Marta
Włodarczyk, Dominika Frydrych, Marcin
Kostera, Małgorzata Chruściak-Stawińska
i Krzysztof Łopata.
W drugiej części zebrani radna Katarzyna
Parzyńska i Krzysztof Grabka, wójt, podziękowali Tadeuszowi Listoszowi, byłemu sołtysowi, za wieloletnie działania społeczne
na rzecz mieszkańców. Przypomnijmy, że
Tadeusz Listosz pełnił funkcję sołtysa sołectwa Komorów przez wiele wiele lat.
W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczył także aspirant Jarosław Knąber, dzielnicowy. Zaproponował, że w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca, w godzinach między 18–20, będzie odbywał dyżury w świetlicy, tak by mieszkańcy mogli powiadamiać go o niepokojących zjawiskach. Podał
też swój numer telefonu – 600 999 517.
Na zakończenie spotkania Tadeusz Chruściak, były radny, podziękował całej radzie
za ogromne zaangażowanie i trud.
Beata Izdebska-Zybała

Sołectwo Opacz Mała
Zebranie wyborcze odbyło się 10 marca,
w Michałowicach, w budynku przy Raszyńskiej 34. Zebranie wiejskie Opaczy Małej
odbyło się w pierwszym terminie: na 189
uprawnionych do głosowania wzięły udział
32 osoby.
Na sołtysa zgłoszona została jedna kandydatura – Barbary Budzyniak, sołtys, której
kończyła się kadencja. Otrzymała ona 30 głosów „za”. Barbara Budzyniak sołtysem Opaczy
Małej jest nieprzerwanie czwartą kadencję.
Do trzyosobowej Rady Sołeckiej Sołectwa Opacz Mała mieszkańcy zgłosili 5 kandydatów. Członkami rady sołeckiej zostali:
Ewa Wojna, Krzysztof Kaczorowski oraz
Inga Garczyńska.
Zebranie, w obecności wójta gminy Michałowice Krzysztofa Grabki, prowadził
pracownik urzędu Roman Żuchowski (przewodniczący zebrania), wiceprzewodniczącą zebrania była Inga Garczyńska, a sekretarzem Ewa Wojna.
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Barbara Budzyniak wygłosiła sprawozdania ze swojej – sołtysa działalności oraz
rady sołeckiej – w budynku przy ulicy Raszyńskiej 34 w Michałowicach zorganizowano koncert pieśni patriotycznej z okazji
Święta Niepodległości; w Opaczy Małej odbyły się uroczystości związane z przeniesieniem stuletniej kapliczki na nowe miejsce
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(w związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy); w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Michałowicach odbyła się
zabawa choinkowa dla dzieci. Mieszkańcy
mogli także uczestniczyć w wyjeździe zorganizowanym do Matecznika Mazowsze.
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Stanisław Szałapak

Aktualności
Sołectwo Suchy Las
W czwartek, 12 marca, mieszkańcy Suchego
Lasu spotkali się w domu przy ulicy
ks. Woźniaka 17, zebranie prowadziła Anna
Jankowska, skarbnik gminy. Frekwencja
wyborcza była rekordowa, w zebraniu
uczestniczyła ponad połowa mieszkańców.
Na 86 mieszkańców Suchego Lasu uprawnionych do głosowania, w zebraniu uczestniczyło i głosowało na sołtysa czterdziestu
czterech.
Do głosowania zgłoszone zostały dwie
kandydatury: dotychczasowa sołtys Joanna
Jabłońska-Sztyk oraz Edward Chruściak.
Nowym sołtysem został Edward Chruściak, który, dziękując za oddanie na niego
głosu, powiedział, że będzie się starał być
łącznikiem między mieszkańcami Suchego
Lasu a urzędem gminy.
Krzysztof Grabka, pogratulował nowemu
sołtysowi i jednocześnie podziękował Joannie Jabłońskiej-Sztyk za trzy lata zaangażowania i pracę społeczną na rzecz mieszkańców. 11 marca obchodzony był Dzień
Sołtysa, z tej okazji Krzysztof Grabka wręczył dawnej sołtys dyplom.
W wyborach do rady sołeckiej wzięło
udział 40 mieszkańców. Zgłoszone do głosowania zostały trzy kandydatury i te osoby
weszły do rady.
Radę Sołecką Suchego Lasu tworzą: Rafał

Bąkiewicz, Agnieszka Kwaśna i Beata Wieciech.
Krzysztof Grabka podziękował mieszkańcom za tak liczne przybycie na zebranie wyborcze, powiedział, że szczególnie cieszy
go aktywność młodych mieszkańców miejscowości i ich obecność w radzie sołeckiej.
W zebraniu uczestniczył także Edward Kozłowski radny z terenu Suchego Lasu, Soko-

łowa, Pęcic i Pęcic Małych. Radny przedstawił się mieszkańcom, którzy jeszcze go nie
znali. Powiedział, że chciałby reprezentować sprawy wszystkich mieszkańców i zachęcał do kontaktów.

Zostały postawione tablice z planem ulic
miejscowości i tablice informacyjne. W ubiegłym roku na placu zabaw odbyło się spotkanie z okazji Dnia Dziecka. Na wiosnę zorganizowana została wspólnie z Martą Łukaszewicz i Stowarzyszeniem Las Rangers impreza – sprzątanie Granicy, która organizowana jest w miejscowości już od kilku lat.
Podczas zebrania głos zabrał Krzysztof Grabka, wójt gminy, który podziękował

Dominice Małgowskiej i odchodzącemu
zarządowi. Powiedział, że ich praca społeczna na rzecz mieszkańców była wzorcowa i godna naśladowania. Powiedział, że
właśnie ich działania, umiejętność współpracy, a także dobre rozumienie roli samorządowca sprawiły, że tak dużo rzeczy udało
się zrobić.

Beata Izdebska-Zybała

Osiedle Granica
Zebranie odbyło się 16 marca, w szkole
w Nowej Wsi. Prowadziła je Zofia Idzikiewicz, sekretarz gminy. Uczestniczyło w nim
106 osób. Celem zebrania było wyłonienie
przewodniczącego Zarządu Osiedla Granica i czteroosobowego zarządu. Nowym
przewodniczącym został Paweł Łąpieś. Paweł Łąpieś mieszka w Granicy od urodzenia, jest młodym człowiekiem, kilka lat
temu ukończył studia na wydziale Samorząd Terytorialny na Uniwersytecie Warszawskim, doświadczenie zdobywał na stażach w gminie Nadarzyn. W skład Zarządu
Osiedla Granica weszli: Aleksandra i Anna
Świątek (siostry bliźniaczki), Marcin Izdebski
i Agnieszka Paradowska, która jednocześnie
jest radną gminy z terenu Granicy.
Tuż przed zgłaszaniem kandydatur i głosowaniem głos zabrał radny Przemysław
Majtyka, który podziękował ustępującej
przewodniczącej i zarządowi. Podziękował
za dwa i pół roku dobrej współpracy i wręczył paniom kwiaty.
Następnie Dominika Małgowska, przewodnicząca ustępującego zarządu przedstawiła sprawozdanie z prac. Powiedziała,
że przez ten czas udało się uporządkować,
ogrodzić i urządzić plac zabaw dla dzieci.

www.michalowice.pl

Beata Izdebska-Zybała
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Aktualności

GMINNE INFORMACJE
INWESTYCJE, MODERNIZACJE
REMONTY, PRZETARGI
• Wszczęto postępowanie przetargowe na
budowę ciągu pieszo-rowerowego Reguły
- Pęcice – wykonanie kładki przez rzekę Raszynkę. Zamówienie obejmuje wykonanie
kładki o długości13,5 m, rozpiętości przęseł 12 m i szerokości całkowitej 5,56 m (szerokość użytkowa chodnika 3 m) oraz odcinka
ciągu pieszo-rowerowego o długości 22 m.
• Wszczęto postępowanie przetargowe na
wykonanie dokumentacji projektowej dla

przebudowy dróg gminnych o łącznej długości ok. 3 910 mb., w tym:
– ul. Sienkiewicza (odcinek od ul. Nadarzyńskiej do ul. Sportowej), ul. Nowowiejskiej, ul. Granickiej, ul. Bankowej w Komorowie
– ul. Wspólnej, ul. Wendy, ul. Cisowej, ul. Lawendowej, ul. Dziewanny, ul. Cyprysowej,
ul. Nałkowskiej, ul. Kalinowej w Granicy
– ul. Wandy, ul. Sasanek, ul. Magnolii w Nowej
Wsi
– ul. Studziennej w Opaczy-Kolonii

• Wszczęto postępowanie przetargowe na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice
• Ogłoszono postępowanie w ramach konkursu ofert na wymianę piasku w piaskownicach i strefach upadku na strefach rekreacji i placach zabaw. Prace mają być
wykonane ręcznie, bez użycia sprzętu ciężkiego, a przewidywana ilość piasku wynosi
196,56 ton.

Niech twój podatek wróci do gminy Michałowice
Zachęcamy Państwa do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za
2014 rok (formularz PIT) zgodnie ze swoim faktycznym miejscem zamieszkania
w gminie Michałowice.
Nie każdy wie, ale podatek dochodowy
od osób fizycznych należy rozliczać w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania.
Osoby mieszkające w gminie Michałowice,
zgodnie z prawem, powinny złożyć swoje
rozliczenie podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie. Ustawa o PIT (ustawa
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym, art. 45 ust. 1b) określa, że urzędem
skarbowym właściwym do składania rocznych zeznań podatkowych jest urząd stosowny według miejsca zamieszkania podatnika. Równoznaczne jest to z tym, że dla
organu podatkowego adres zameldowania
nie ma żadnego znaczenia. Zgodnie z przepisami prawa ważnym jest tylko i wyłącznie
miejsce zamieszkania.
Do gmin wraca prawie 40% płaconego
przez osoby fizyczne podatku dochodowego. Oznacza to, że jeżeli wysokość naliczonego podatku wyniesie 1000 zł, do budżetu
gminy wróci blisko 400 złotych od jednego
mieszkańca.
Pieniądze te przeznaczane są m.in. na:
•	finansowanie działalności placówek oświatowych (3 szkół podstawowych, 3 gimnazjów, 1 liceum, 2 państwowych przedszkoli
oraz 24 niepublicznych jednostek wychowania przedszkolnego)
•	rozbudowę i modernizację budynków
oświaty, świetlic oraz oświetlenia
•	utrzymanie infrastruktury i porządku
(m.in. miejsc rekreacji i odpoczynku, parków i terenów zielonych, placów zabaw,
ogródków jordanowskich, boisk)
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•	budowę i modernizację dróg oraz chodników
• inwestycje wodno-kanalizacyjne
• odwodnienie terenów
• ochronę środowiska
Im więcej osób będzie płaciło podatek w
naszej gminie, zgodnie ze swoim miejscem
zamieszkania, tym większe możliwości realizacji zadań gminy, a tym samym poprawy warunków życia.
Wystarczy złożyć PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i wskazać gminę Michałowice, jako faktyczne miejsce zamieszkania.
Nie musicie być Państwo w niej zameldowani, aby część waszego podatku dochodowego zasiliła jej budżet, a tym samym była
przeznaczona na zadania tu realizowane.
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Wpływy z udziału w podatku od osób fizycznych stanowią główną część dochodów budżetu gminy Michałowice (w budżecie gminy
Michałowice zostały zaplanowane w 2015 r.
w wysokości 45,43% całości dochodów). Dla
porównania wpływy z udziału podatku dochodowego od osób prawnych, CIT-ów, szacowane są że wyniosą zaledwie 2,13 %. Liczne firmy, które na terenie naszej gminy mają
zlokalizowane hale magazynowe, produkcyjne oraz punkty sprzedaży, są zarejestrowane
i mają główne siedziby w innych miejscach.
W efekcie płacony przez nie podatek dochodowy nie zasila budżetu gminy Michałowice.

nr 2 . marzec 2015
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Aktualności
Prawo Miejscowe
Uchwały Rady Gminy Michałowice
z 16 lutego 2015 r. i 11 marca 2015 r.
•	Nr V/27/2015 – rada gminy ponownie określiła metodę ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
gminy Michałowice jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej. Nie uległy zmianie także jednostkowe stawki opłat. Jak dotychczas
stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny – wynosić będzie 9,46 zł, natomiast stawka opłaty
za odpady komunalne, które nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane – 18,00 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości.
•	Nr V/26/2015 – przyjęto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
naszej gminy. Celem programu jest: 1) zapewnienie bezdomnym
zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 2) opieka nad
wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 3) odławianie
bezdomnych zwierząt; 4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 6) usypianie ślepych miotów; 7)
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca
dla zwierząt gospodarskich; 8) zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
•	Nr V/25/2015 – rada gminy istniejącej drodze stanowiącej działki
ewid. nr 47/3, 48/4 oraz 48/8, położone w obrębie ewidencyjnym
Komorów-Wieś, nadała nazwę „Botaniczna”.
•	NR V/20/2015 – Rada Gminy Michałowice wyraziła zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowice Porozumienia międzygminnego z Gminą Raszyn w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
w roku 2015. Na wykonanie tego zadania przeznaczono kwotę
40000 zł, które będą pochodzić z dochodów własnych Gminy.
W związku z tym dokonano zmiany w budżecie na 2015 r.
(uchwała NR V/20/2015).
•	NR V/17/2015 – Rada Gminy Michałowice uchwaliła aktualizację
programu ochrony środowiska dla gminy Michałowice na lata

2014 – 2017 z perspektywą do 2021 roku. Aktualizacja jest dostępna na stronie www.michalowice.pl
•	Nr VI/29/2015 – Rada Gminy Michałowice dokonała zmian w budżecie na 2015 r. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków gminy o 193 683,89 zł. Po dokonaniu zmian budżet wynosi: dochody - 94 113 316,84 zł, wydatki 98 841 560,65 zł, a deficyt
4 728 243,81 zł. Zmiana w planie dochodów budżetu gminy na
2015 rok spowodowana była pozyskaniem środków unijnych do
projektów, które będą i są już realizowane w gminie Michałowice
(Kompleksowa oferta turystyczna; Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu i Aktywnie do rozwoju). Konieczne było dokonanie
także zmian w wydatkach budżetu gminy – m. in. zwiększono
wydatki dotyczące realizacji ww. projektów unijnych i dokonano
przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami w związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej,
na podstawie którego jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do wprowadzenia do swoich uchwał budżetowych dodatkowych rozdziałów 80149 i 80150 związanych z „realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży”. Przyjęto także zwiększenie wydatków majątkowych w dziale Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na rozbudowę przedszkola w Michałowicach oraz w dziale
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nowej Wsi. Zmniejszeniu natomiast uległy wydatki z rozdziałów: Gospodarki mieszkaniowej (w paragrafie podatek od towarów i usług – z dzierżawy gruntów i lokali oraz kary
i odsetki wypłacane na rzecz osób fizycznych); Rolnictwa i łowiectwa (w paragrafie podatek od towarów i usług – za pobór
wody i zrzut ścieków) oraz Transport i łączność (w paragrafie drogi publiczne i gminne). Szczegółowe zmiany budżetu gminy
znajdują się na www.michalowice.pl .
UG

Nowe dowody osobiste
Od 1 marca obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie zawiera już informacji o adresie zameldowania, kolorze
oczu i wzroście. Nie znajduje się na nim także zeskanowany podpis
posiadacza dowodu osobistego.
Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak
dotychczas. Natomiast fotografia, która będzie wykorzystywana w
dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w
paszportach. Dowód podobnie jak dotychczas wydawany będzie
na 10 lat. Wyjątek dotyczy dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie wydawany na okres 5 lat .
Po 1 marca br. dotychczas wydane dowody zachowają swoją
ważność do upływu terminów w nich określonych, nie jest więc konieczna wymiana dokumentu.
Nowością jest możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu
osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną,
niezależnie od meldunku. Wniosek składany w gminie będziemy
trzeba podpisać własnoręcznie, natomiast elektroniczny wniosek –
należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Jeśli utracimy dowód osobisty, np. na wakacjach, dokument ten
unieważni już z chwilą zgłoszenia organ gminy, do którego zgłosimy utratę dokumentu, a nie jak dotychczas jego wystawca. W takich przypadkach wystawiane będzie zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty dokumentu.

www.michalowice.pl

źródło. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
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Aktualności

Inwestycje 2015
Nowy rok budżetowy to nowe plany,
nowe inwestycje.

W

roku 2015 najwięcej środków przewidziano na przebudowę dróg gminnych, blisko 10,5 mln zł. Ponad czterdzieści
dróg będzie miało wymienioną podbudowę oraz nową nawierzchnię. W zależności
od natężenia ruchu będzie to betonowa
kostka brukowa lub asfalt. Wraz z budową
dróg zostaną wyremontowane zjazdy indywidualne na posesje oraz odwodnienie.
Większość planowanych inwestycji drogowych posiada dokumentację techniczną
oraz zgłoszenie robót. Zaprojektowany
układ drogowy poprowadzono tak, aby jak
najmniej ingerował w istniejące zagospodarowanie. Spadki niwelety nawiązują do
spadków istniejącego terenu. W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze w miejscach gdzie jest to możliwe (odpowiednia
szerokość pasa drogowego) zostanie zbudowany chodnik lub ciąg pieszo-jezdny.
W razie konieczności ulice będą wyposażone w elementy uspokojenia ruchu w postaci progów zwalniających lub skrzyżowań
wyniesionych.
Kontynuowane będą prace przy zagospodarowaniu niewielkiego placu miejskiego z elementami małej architektury przy
ulicy Al. M. Dąbrowskiej w rejonie stacji
WKD Komorów. Planowany termin zakończenia inwestycji II kwartał 2015.
Z początkiem roku rozpoczęła się przebudowa ulicy Długiej – etap I i ulicy Gościn-

nej. Firma MKL- BUD Michał Lulis z Warszawy za ok. 885 tys. zł. wykona łącznie 790 mb
nowej podbudowy i nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej brukowej
wraz z odwodnieniem. Zaplanowany jest
remont istniejących zjazdów indywidualnych polegający na wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego. Odwodnienie
ciągu pieszo-jezdnego będzie polegać na
budowie systemów rozsączajcych typu
DRAINFIX BLOC ze studzienkami ściekowymi i studniami rewizyjnymi. Na ulicy Gościnnej zostały zaprojektowane cztery progi zwalniające, a na ulicy Długiej trzy
skrzyżowania będą wykonane jako wyniesione. Termin realizacji planowanej inwestycji II kwartał 2015 r.
W I kwartale rozpoczęła się przebudowa
ul. Działkowej – etap II (ok. 60m) oraz skrzyżowanie Al. Jerozolimskich z ul. Wiejską
w Regułach wraz z odcinkiem ul. Wiejskiej
od Al. Jerozolimskich do ul. Działkowej
(ok. 60m). Wykonawcą zadania jest firma
Fal-Bruk. W celu wykonania nowej konstrukcji drogi istniejąca zostanie sfrezowana i rozebrana. Skrzyżowanie z Alejami
Jerozolimskimi zostanie zaopatrzone
w nową sygnalizację świetlną.
Gmina nie zapomniała również o rowerzystach. Kontynuowana będzie budowa
ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych.
Gmina Michałowice przewidziała 4 mln zł
na budowę kanalizacji sanitarnej i wodocią-

gów. Około 10% z tej kwoty zostanie przeznaczone na opracowanie dokumentacji
projektowej dla nowych zadań. W pierwszej kolejności zostanie wybudowany wodociąg w ulicy Borowskiego i Parkowej
Michałowicach Wsi o długości 781 m wraz
z uzbrojeniem oraz budowa 10 szt. przyłączy wodociągowych do studzienki wodomierzowej włącznie. Planowana jest budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ulicy
Jagodowej w Granicy (o długości 183 m)
i Jałowcowej w Opaczy Małej (255 m długości).
W miejscowości Pęcice Małe powstanie
w bieżącym roku kolejna świetlica wiejska.
Budynek zostanie zrealizowany w technologii tradycyjnej z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań. Będzie wyposażony
m. innymi w salę wielofunkcyjną oraz zaplecze sanitarne dostępne zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz budynku, dostępny
dla osób niepełnosprawnych.
Parametry techniczne budynku:
pow. zabudowy – 92,61 m2; pow. użytkowa
– 77,28 m2; kubatura – 562,33 m3
Obiekt będzie służył jako zaplecze imprez
plenerowych na terenie działki a także do
różnego rodzaju spotkań mieszkańców.
Inwestycja posiada prawomocną decyzję
o pozwoleniu na budowę z dnia 27.10.2014 r.
i wkrótce rozpocznie się procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy obiektu.
UG

Akademia Dobrego Rodzica
Ruszyła Akademia Dobrego Rodzica. Jest
to cykl warsztatów edukacyjnych dla rodziców mających na celu wspomóc rodziców w procesie wychowawczym.
ierwsze warsztaty odbyły się 28 lutego br.
i dotyczyły kształtowania nawyków żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Prowadząca, Pani Rozalia Skierkowska-Rak przybliżyła uczestnikom
proces kształtowania się i zmiany nawyków
żywieniowych u dzieci oraz zasady zdrowego żywienia całej rodziny. Zadbano również
o najmłodszych – równolegle do warsztatów
dla rodziców, zorganizowano kulinarno-dietetyczne warsztaty dla dzieci. Pani Renata Biłozór pokazała dzieciom jak wykonać proste
i zdrowe przekąski. Warsztaty miały na celu
nauczyć dzieci samodzielności i pracy w ze-

P
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spole oraz pokazać, że zdrowe jedzenie jest
smaczne i może być ciekawie podane.
Po wspólnie zjedzonym posiłku rodzice
wraz z dziećmi udali się do kina.
Akademia Dobrego Rodzica jest działaniem realizowanym w ramach projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zapraszamy
chętnych rodziców i ich pociechy.
Kolejne warsztaty, będą się odbywały
według następującego harmonogramu:
•	18 kwietnia 2015 r. – Dziecko w sieci, cyberprzemoc, uzależnienie – w godzinach
9:00–14:00 – w dwóch lokalizacjach jednocześnie – Biblioteka w Komorowie (ul. Kraszewskiego 3) i Biblioteka w Michałowicach

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

– TERMIN ZGŁOSZEŃ do 31 marca 2015 r.
•	16 maja 2015 r. – Warsztatowy Piknik
Majowy – w godzinach 10:00–14:00,
Opacz Kolonia, Ryżowa 90 – coś dla mamy,
dla taty i dla dziecka – TERMIN ZGŁOSZEŃ
do 8 maja 2015 r.
•	13 czerwca 2015 r. – Rozwód rodziców
oczami dziecka – w godzinach 9:00–
12:00, Biblioteka w Komorowie. TERMIN
ZGŁOSZEŃ do 5 czerwca 2015r.
Zapewniamy opiekę i atrakcje dla dzieci
uczestników warsztatów na czas ich trwania.
Możliwość zapisu na wszystkie i na pojedyncze
warsztaty. Zapisy pod numerem 22 350-91-20
lub e-mail: gops@michalowice.pl
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

nr 2 . marzec 2015

Natalia Kremplak

Wybory
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE z dnia 27 marca 2015 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.:
nr
obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Granice obwodu głosowania

Michałowice, ul. Szkolna15,
Zespół Szkół, Gimnazjum

1

sołectwo Opacz Kolonia

2

sołectwa: Opacz Mała, Michałowice,
osiedle Michałowice ulice: 11 Listopada (od Nr 26 F do Nr 32 oraz od Nr 55 do Nr 73), Aleja Topolowa (numery
parzyste od Nr 2 do Nr 8), Grocholskiej, Klonowa, Kolejowa (od Nr 17 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 30), Parkowa
(od Nr 19 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 24), Polna (numery parzyste od Nr 32 do Nr 40A), Popiełuszki, Radosna,
Raszyńska (od Nr 45 do Nr 63oraz od Nr 54 do Nr 90), Rynkowa, Słowackiego, Spacerowa (od Nr 21 do Nr 35B
oraz od Nr 26 do Nr 36), Sportowa, Szkolna, Wesoła, Widok,

Michałowice, ul. Szkolna15,
Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa

3

osiedle Michałowice ulice: 11 Listopada (od Nr 1 do Nr 53 oraz od Nr 2 do Nr 26E), 3 Maja, Aleje Jerozolimskie 271,
Aleja Topolowa (Nr 29 oraz numery parzyste od Nr 10 do Nr 30E), Bukowa, Cicha, Dębowa, Dworcowa, Jaśminowa,
Jaworowa, Jesionowa, Kolorowa, Kolejowa (od 1 Nr do Nr 15 oraz od Nr 2 do Nr 18), Kościuszki, Krótka, Kuklińskiego, Kwiatowa, Lotnicza, Ludowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Ogrodowa, Parkowa (od nr 1 do Nr 17A oraz od Nr 2
do Nr 18), Partyzantów, Polna (strona parzysta od Nr 2 do Nr 30), Raszyńska (od Nr 2 do Nr 52 oraz od Nr 1 do
Nr 43), Regulska, Rumuńska, Słoneczna, Spacerowa (od Nr 1 do Nr 19 oraz od Nr 2 do Nr 24), Świerkowa, Św. Kazimierza, Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, Żytnia,

Michałowice, ul. Szkolna15,
Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa

4

sołectwo Reguły

5

sołectwa; Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las

6

sołectwo Komorów ulice: Aleja Starych Lip (strona nieparzysta od Nr 1 do Nr 51), Aleja Kasztanowa (strona nieparzysta) , Botaniczna, Bugaj, Główna, Kaliszany, Miodowa Myśliwska, Nad zalewem, Niecała, Norwida (strona parzysta od Nr 6A do Nr 32), Owocowa, Paproci, Pod Borem, Polna, Południowa, Północna, Różana, Rumiankowa, Sadowa, Sanatoryjna, Słoneczna, Stara Droga, Stare Sady, Starego Dębu, Tęczowa, Turystyczna, Wrzosowa, Wschodnia,
Zachodnia, Zielna

7

osiedle Komorów ulice: Agatowa, Aleja Kasztanowa (strona parzysta), Berylowa, Bursztynowa, Ireny, Jaspisowa,
Kaszubska, Koralowa, Kujawska, Kurpiowska, Lubuska, Mazurska, Mieczysława, Opalowa, Podhalańska, Podlaska,
Rubinowa, Ryszarda, Sieradzka, Szmaragdowa, Śląska, Topazowa, Turkusowa, Waldemara,

Komorów, ul. M. Dąbrowskiej
12/20 Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa

8

osiedle Komorów ulice: 3 Maja (od Nr 1 do Nr 17 oraz od Nr 2 do Nr 8), Akacjowa, Aleja M. Dąbrowskiej (Nr 1 oraz
numery parzyste od 2 do 12/20), Bankowa, Brzozowa, Ceglana, Granicka, Harcerska, Klonowa, Kolejowa, Komorowska, Kotońskiego, Krasińskiego (od Nr 1 do Nr 9 oraz od Nr 2 do nr 16), Kraszewskiego, Kredytowa, Krótka, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Lotnicza, Matejki, Nadarzyńska (od Nr 1 do Nr 17), Nowowiejska, Ogrodowa, Okrężna (od
Nr 1 do Nr 17), Pruszkowska (numery nieparzyste od Nr 1 do Nr 3), Sienkiewicza, Skorupki, Słowackiego (Nr 1 i 1A
oraz od Nr 2 do Nr 8), Sosnowa, Spacerowa (od Nr 2 do Nr 18), Spokojna, Sportowa (od Nr 1 do Nr 15 oraz od Nr 2
do Nr 16), Zaciszna, Żabia, Żwirowa

Komorów, ul. M. Dąbrowskiej
12/20 Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa

9

osiedle Komorów ulice: 3 Maja (od Nr 19 do Nr 53 oraz od Nr 10 do Nr 38), Aleja M. Dąbrowskiej (od Nr 5 do Nr 51
oraz od Nr 24 do 64), Aleja Starych Lip (strona parzysta od Nr 2 do Nr 30) , Chopina, Janowskiego, Konopnickiej,
Krasińskiego (od Nr 13 do Nr 43 oraz od Nr 18 do Nr 48), Kurpińskiego, Moniuszki, Nadarzyńska (od Nr 21 do
Nr 47),Norwida (strona nieparzysta od Nr 3 do Nr 11), Okrężna (od Nr 19 do Nr 47), Plac Paderewskiego, Poniatowskiego, Prusa, Słowackiego (od Nr 9 do Nr 37 oraz od Nr 10 do Nr 38), Sobieskiego, Spacerowa (od Nr 22 do Nr 44),
Sportowa (od Nr 17 do Nr 39 oraz od Nr 18 do Nr 42), Wiejska, Zamojskiego, Żeromskiego,

Komorów, ul. M. Dąbrowskiej
12/20 Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa

10

osiedle Granica

11

sołectwo Nowa Wieś

Reguły ul. Aleja
Powstańców Warszawy 1,
budynek Urzędu Gminy
Pęcice, ul. Zaułek 7
świetlica wiejska
Komorów,
ul. Kaliszany 18
świetlica wiejska

Nowa Wieś, ul. Główna 96
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nowa Wieś,
ul. Główna 52A
świetlica wiejska

1.	Wyborcy do dnia 27 kwietnia 2015 r.* (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty
do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
2.	Wyborcy niepełnosprawni do dnia 4 maja 2015 r.* (poniedziałek) mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
3.
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 10 maja 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00
4.	Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy
Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, sala obsługi mieszkańców (stanowisko meldunki i dowody osobiste) albo pod nr telefonów:
22 350 91 02; 22 350 91 04 lub w formie elektronicznej, adres e-mail: sekretariat@michalowice.pl
* termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego
Wójt Gminy Krzysztof Grabka
– lokale przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

– lokal właściwy do głosowania korespondencyjnego

www.michalowice.pl
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Wydarzenia

Spotkania z policją

W czwartek, 19 lutego, w świetlicy w Nowej Wsi oraz w poniedziałek, 23 lutego
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Michałowice w Regułach odbyły się spotkania mieszkańców z przedstawicielami
policji nt. bezpieczeństwa.

S

potkania zostały zorganizowane przez
sołtysów i rady sołeckie oraz radnych
z tych miejscowości. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele Komisariatu Policji w Michałowicach (komendant Piotr Ziembiński,
Dariusz Michalski, dzielnicowy w Nowej
Wsi i Tomasz Piątek, dzielnicowy w Regułach) oraz Komendy Powiatowej Policji.
Spotkanie w Nowej Wsi prowadziła Elżbieta Biczyk, radna i jednocześnie przewodnicząca Rady Gminy Michałowice.
Wzięli w nim także udział radny, Paweł Kordys i sołtys Nowej Wsi, Marian Bośka. W Regułach zebraniu przewodził Eugeniusz
Strzelecki – sołtys Reguł i radny Gminy
Michałowice. Uczestniczył w nim wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka.
Jednym z poruszanych tematów było zagrożenie kradzieżami. Pomimo licznych
apeli wciąż skuteczna jest metoda na tzw.
wnuczka. Starsi ludzie dosyć często w roz-

mowie telefonicznej opowiadają o swojej
rodzinie, dostarczając informacji przestępcom, którzy podszywają się pod wnuczka,
ale też pod hydraulika czy inkasenta.
Piotr Ziembiński, zaznaczył, że dużym
problemem są drobne kradzieże oraz włamania, podczas których złodzieje nie forsują drzwi, ale wyważają okna albo drzwi tarasowe. W takich przypadkach najlepszy
jest czujny sąsiad. Jeśli zauważymy coś niepokojącego, kręcących się ludzi, nieznane
nam samochody, wtedy warto zatelefonować na policję. Komendant Ziembiński powiedział, że każde zgłoszenie jest sprawdzane. A jednocześnie dla policji są to ważne
sygnały informujące o tym, które miejsca są
zagrożone i gdzie powinny być patrole.
Nie mogło zabraknąć także tematów
związanych z bezpieczeństwem drogowym. Przez obydwie miejscowości przebiegają drogi powiatowe, którymi odbywa się
ruch tranzytowy, a samochody poruszają
się z nadmierną prędkością.
Mieszkańcy Nowej Wsi wysłali do Starostwa Powiatowego pismo, aby zająć się
problemem na ulicy Głównej. Obecny na
spotkaniu aspirant Robert Cichecki, asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komen-

dy Powiatowej Policji, powiedział, że przekaże informacje swojemu naczelnikowi
i policja drogowa zajmie się problemem ruchu tranzytowego ulicą Główną, jak również karaniem kierowców, za rozwijanie
nadmiernych prędkości na terenie obszaru
zabudowanego. Podobna sytuacja jest w Regułach w Al. Powstańców Warszawy i na ul.
Regulskiej. Jednak, jak stwierdził zastępca
naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Powiatu Pruszkowskiego, asp. szt. Sławomir
Scibisz (obecny podczas spotkania w Regułach) sytuacja o tyle została rozwiązana, że
tiry korzystają teraz z obwodnicy, chyba że
mają pozwolenie na przejazd przez miejscowość. W Regułach dyskutowano także
o przejściu dla pieszych przez Aleje Jerozolimskie, przy ul. Ogrodowej. Sprawę w tym
przypadku komplikuje fakt, że Aleje Jerozolimskie są drogą krajową.
Lista poruszonych na zebraniach tematów było wiele. Mówiono np. o jeżdżących
po zmroku nieoświetlonych rowerach, o
bezpieczeństwie ekologicznym. Zwrócono
uwagę, iż na terenie niezabudowanym pieszych obowiązują światła odblaskowe.
Przedstawiciele policji zaapelowali także by
mieszkańcy zadbali o to, żeby każda posesja miała numer – umieszczony w oświetlonym miejscu, najlepiej na płocie. Ułatwia to
dojazd służbom ratunkowym, ratującym
życie i zdrowie. Przypomniał, iż brak numeru na posesji jest wykroczeniem karanym
mandatem od 20 do 500 zł.
Na zakończenie spotkań policjanci podali bezpośrednie numery kontaktowe:
•	Nowa Wieś: dzielnicowy Dariusz
Michalski – 600 997 471
•	Reguły: dzielnicowy Tomasz Piątek
– 600 997 469
•	Komisariat Policji: 22 723 41 70;
22 604 65 00.
•	Telefony alarmowe: 997; 112
B. Izdebska-Zybała, S. Szałapak

Wybory do Izb Rolniczych 2015
W kwietniu 2015 roku kończy się
IV kadencja Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Krajowa Rada Izb Rolniczych, uchwałą
Nr 9/2014, zarządziła na niedzielę 31 maja
2015 r. wybory do izb rolniczych.
Tego dnia w gminie Michałowice wybierzemy reprezentanta do Rady Powiatowej
Mazowieckiej Izby Rolniczej w Powiecie
Pruszkowskim.
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Członkami samorządu rolniczego na mocy
prawa są:
•	osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
•	osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów
specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych,

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

•	członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach
wkłady gruntowe.
W gminie Michałowice jest ponad 360
osób, które tworzą samorząd rolniczy i mogą
brać udział w wyborach do izby rolniczej.
W IV kadencji przedstawicielem naszej
gminy był Waldemar Widlicki, mieszkaniec,
a zarazem sołtys Pęcic.
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Ach, ten karnawał...
W tym roku, w karnawale, mieszkańcy
gminy Michałowice mogli skorzystać
z różnorodnych propozycji. Odbyły się:
gala operetkowa, bale i zabawy taneczne oraz spotkanie z okazji Tłustego
Czwartku.

W

sali multimedialnej Urzędu Gminy
Michałowice w Regułach, w ramach
cyklu „Spotkania z muzyką i nie tylko…”,
odbył się koncert „Ach, ten karnawał…”.
Do gminy, wójt Krzysztof Grabka, zaprosił
artystów z najwyższej półki, którzy tournée
odbyli po wielu krajach.
Dr Ewelina Hańska – sopran, jest absolwentką Krakowskiej Akademii Muzycznej,
solistką Opery Krakowskiej i Operetki Warszawskiej, czyli teatru „Roma”, pedagogiem.
Grażyna Mądroch – sopran koloraturowy,
to uczennica słynnej Bogny Sokorskiej –
Słowika Warszawy, jako solistka zadebiutowała w Teatrze Wielkim w Warszawie, od lat
jest związana z Warszawską Operą Kameralną.
Jan Zakrzewski – tenor. Związany z Operą
Krakowską i Warszawskim Teatrem Operowym. Jest laureatem I nagrody na Festiwalu
im. Jana Kiepury w Krynicy. W Regułach
nawiązał do dorobku światowej sławy śpiewaka: zaśpiewał „Brunetki, blondynki…” –
ale w… duecie z brunetką Grażyną Mądroch
– z puentą: „o jednej tylko śnię”, „o jednym
tylko śnię”.
W ich wykonaniu mieszkańcy, którzy
tłumnie przybyli na koncert, usłyszeli najpiękniejsze przeboje operetkowe, musica-

lowe i piosenki z repertuaru światowego.
Arie i duety Fr. Lehara, I. Kalmana, J. Offennbacha, Stoltza, kuplety Adeli z „Zemsty nietoperza”, walce Straussa i Lehara; „Czardasz”
z „Księżniczki czardasza”, piosenki: wspomnianą „Brunetki, blondynki…”, „O sole
mio”, „My way”, „Funiculi, funicula”, „Tę uliczkę
znam”, „Przetańczyć całą noc”. Śpiewakom
akompaniował zespół „Intermezzo” oraz Filip
Borowski – znany aktor, kabareciarz i autor
tekstów, prowadzący galę operetkową.
Z minuty na minutę publiczność bawiła
się coraz lepiej, a wykonawcom za występ
podziękowała brawami na stojąco i zaśpiewała „Sto lat”. Rozbawiona długo komentowała: – Podobało się i to bardzo, oczywiście ze względu na dobór repertuaru na
karnawałowy wieczór – przeboje wszech
czasów: operetkowe, wodewilowe, musicalowe. Przede wszystkim zaś ze względu na
wykonanie.
Propozycję karnawałowych spotkań
przygotowały także jednostki pomocnicze
gminy.
Dorośli mieszkańcy zostali zaproszeni
przez Zarząd Osiedla Granica oraz sołtysa
i Radą Sołecką Nowej Wsi na zabawę karnawałową. Bal przebierańców zorganizował
Zarząd Osiedla Michałowice oraz sołtys
Michałowic Wsi. Na tanecznych ostatkach,
które powiązane były z Walentynkami, bawiono się w sołectwie Komorów. Te wspólnie zorganizowane imprezy z pewnością
przyczynią się do pogłębienia znajomości
oraz przyjaźni mieszkańców. Zabawy rozpoczęły się oczywiście od poloneza, a potem
były już największe taneczne przeboje, rozgrzewające bawiącą się publiczności „do
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czerwoności”. Był wężyki, pociągi i inne
kombinacje taneczne, które do zabawy
włączały wszystkich uczestników. Odbyły
się także konkursy, które wyzwalały nie lada
emocje. Mieszkańcy udowodnili po raz
kolejny, że lubią i potrafią się bawić. Niezależnie od wieku. Rozchodzący się goście
wyrazili nadzieję na kontynuowanie tradycji zabaw tanecznych w karnawale.
Także najmłodsi mogli poczuć ducha karnawału. Specjalnie dla nich Sołtys i Rada
Sołecka Opaczy-Kolonii zorganizowali bal
przebierańców. Dzieci w przebraniach tańczyły – szalały, ale nie tylko – brały udział
w konkursach, wznosiły niesamowite konstrukcje z plastikowych kubków, zbudowały bałwanka... Wszystko pod okiem Królowej i Króla Śniegu. Natomiast karnawałową
propozycją dla dorosłych mieszkańców
Opaczy-Kolonii było spotkanie z okazji
Tłustego Czwartku, podczas którego delektowano się pysznymi pączkami. Czas umilał
występ zespołów wokalnych „Czerwone
Korale” i „Czerwone Koraliki”. Chóry, prowadzone przez Renatę Włodarek, odnoszą
liczne sukcesy. Ostatnim z nich był udział
„Czerwonych Korali” na Regionalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Domu Kultury
„Kamyk” w Pruszkowie, gdzie zespół zajął III
miejsce za zaśpiewanie białoruskiej pastorałki „Koladniki” (kolędnicy).
W czasie karnawału było zatem w czym
rozsmakowywać się – w słodkich pączkach,
tańcach i w wesołych piosenkach. Ach ten
karnawał…
Beata Izdebska-Zybała
Stanisław Szałapak
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Jaka będzie ta miłość? – koncert
13 marca 2015 r., w sali multimedialnej
Urzędu Gminy Michałowice w Regułach,
w ramach cyklu „Spotkania z muzyką
i nie tylko…” – z okazji Dnia Kobiet –
odbył się koncert poezji Barbary Białowąs pt. „Jaka będzie ta miłość?”.

P

rzychodzące na spektakl panie witał –
wręczając tulipany – wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka. Przed rozpoczęciem występu, na scenie, złożył paniom
najlepsze życzenia: – Niech nam promienieją przez cały rok.
Barbara Białowąs jest autorką tomików
poetyckich: „Droga eremity – wiersze dla
poszukujących własnej legendy”, „Odnaleźć
w sobie”, „Sekrety i fascynacje”, „Obca bliskość” i „Lustra”; członkiem Związku Literatów Polskich. Występuje jako recytatorka
swoich wierszy ze stworzonym przez siebie
zespołem wokalno-instrumentalnym „A My
Tacy” – (Magdalena Raczyńska – śpiew,
Włodzimierz Tyl – instrumenty klawiszowe,
Krzysztof Podstawka – gitara akustyczna)
z trzema spektaklami słowno-muzycznymi,
w tym ze spektaklem pt. „Jaka będzie ta
miłość?”.
Poeta ksiądz Jan Twardowski napisał, że
wiersze Barbary Białowąs są literackim wyzwaniem rzuconym współczesnemu światu.
Współczesny bard – poeta i najczęściej
kompozytor – akompaniując sobie najchętniej na gitarze, sam prezentuje: śpiewa
swoją poezję. Barbara Białowąs idzie znacznie dalej: przygotowuje spektakle swojej
poezji. Jest ich narratorką i recytatorką.
Wiadomo, o najgłębszych uczuciach, o miłości najlepiej można opowiedzieć za pomocą poezji, a jeszcze skuteczniej, kiedy
jest to poezja śpiewana. Strofy zamienione
w zwrotki piosenek, w wykonaniu Magda-

leny Raczyńskiej w piątkowy wieczór skutecznie docierały do publiczności. (Rozmawiano o tym w tzw. kuluarach po występie.
Dyskutowano, że na szczęście moda na
wieczorki poetyckie nie minęła, tylko, być
może, dobrze, kiedy mają wzbogaconą formę – stają się wręcz spektaklami).
Poetka, za pomocą wyreżyserowanego
przez siebie spektaklu, opowiedziała miłość pewnej kobiety: Z początkiem wiosny
znalazłeś się w życiu jak żeglarz. Jesteś przecież moją wyspą w morzu obojętnych serc.
Z tobą chcę czerpać ciepło z czułości rąk obu.
Zabierz mnie, przytul mnie. Wezmę tylko
gwiezdny szal. Po nocy pozostały ogień i moc.
Tyle naszego, co być ze sobą, dotknąć cię, poczuć. Bliskość potrzebna jest jak powietrze.
Minęła jednak ta wiosenna miłość. Teraz
są przede mną niespełnione noce i dni. Czym
przegapiłam?, czym zawiniłam? Pojawiła się
kolejna miłość, uwierzyłam w jej słowa. Świat
nazwałam od nowa. Ta miłość też się skoń-

czyła, tak bardzo, że nawet ból już nie boli.
Jesień daje kolejną szansę. Zostań ze mną,
bym była ładna, szczęśliwa i młoda. Bujam
się w miłosnym hamaku. Dopiero na etapie
jesieni ja i ty zamieniło się w MY. Miłość jest
drogą daleką między niebem a łąkami. Gdy
utracisz miłość, to zaczniesz umierać.
Takim oto poetyckim słowem – maksymalnie skróconym w niniejszym streszczeniu, w muzycznej oprawie, została opowiedziana jedyna – a tak naprawdę chyba
każda miłość. Zaczniemy umierać dopiero
wtedy, kiedy przestaniemy wierzyć w miłość – przekonała i wzruszyła publiczność
poetka Barbara Białowąs.
Po zakończeniu spektaklu B. Białowąs
podpisywała swoje tomiki i płyty CD, na poczekaniu układając każdemu inną poetycką
dedykację.
Stanisław Szałapak

100. urodziny Pani Marianny Szczecińskiej
W tym roku, 19 stycznia, Pani
Marianna Szczecińska, obchodziła 100. urodziny. Jubilatce
gratulacje i życzenia złożył wójt
gminy, Krzysztof Grabka.
Pani Marianna w Michałowicach mieszka już 65 lat, od 1950
roku. Wcześniej wraz z mężem i
córką mieszkała w Warszawie. Z
ich ówczesnego mieszkania
rozciągał się widok na Filharmonię Narodową. Jubilatka
przez 30 lat pracowała w Spółdzielni Rzemieślniczej Art Skór.
Zawodowo była aktywna aż do
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75 roku życia. Przez wiele lat
była członkinią Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Michałowicach, dla którego
prowadziła m.in. kronikę koła.
Pani Marianna ma córkę, jednego wnuka i dwóch prawnuków. Cała rodzina związana jest
z naszą gminą – córka wraz z
mężem mieszka w Michałowicach, natomiast wnuk z rodziną
– w Granicy. Ponadto córka
Roma i wnuk Michał ukończyli
szkołę w Michałowicach, zaś
prawnukowie, Maciej i Jakub,
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uczęszczają do tamtejszego
gimnazjum.
Pani Marianna cieszy się dobrym zdrowiem. Jeszcze do niedawna sama wybierała się na
spacery po osiedlu, teraz towarzyszy jej córka. Jubilatka jest
uśmiechniętą i optymistyczną
osobą, która jest bardzo dumna
ze swojej rodziny.
Pani Mariannie składamy najszczersze gratulacje oraz życzenia zdrowia i miłości w otoczeniu najbliższych.
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Koncert w Opaczy-Kolonii
7 marca, w świetlicy w Opaczy-Kolonii,
z okazji Dnia Kobiet odbył się koncert
w wykonaniu Dariusza Biernackiego –
baryton oraz Elżbiety Bartosiak – pianino elektroniczne.

W

obecności sołtys Opaczy-Kolonii Grażyny Grabki – mieszkaniec Opaczy
-Kolonii, wójt gminy Michałowice Krzysztof
Grabka złożył najserdeczniejsze życzenia.
Po koncercie, każdej pani osobiście wręczył
tulipana.
Opackim paniom bardzo podobał się występ Dariusza Biernackiego. Nic dziwnego,
ponieważ śpiewak jest silną indywidualnością artystyczną. Ukończył Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Jest również magistrem historii sztuki.
Koncertował w: dłuższy czas w Londynie –
w tym przed prezydentami Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie oraz w Hiszpanii,
Francji, Austrii, Danii, Szwecji, Niemczech,
Szwajcarii, Włoszech, Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Grecji. Rosji,
USA, Kanadzie, Izraelu, Japonii, Chinach.
Operowym, potężnym głosem – barytonem zaśpiewał repertuar operetkowy, musicalowy, wodewilowy oraz standardy – po
polsku, włosku, rosyjsku i angielsku.

– Tę piosenkę może wykonać tylko mężczyzna – stwierdził Dariusz Biernacki i na
rozpoczęcie koncertu zaśpiewał„Pieśń pożegnalną”: Matko moja ja wiem, tyleś nocy
nie spałaś. Po czym, w świetlicy w Opaczy,
w wykonaniu śpiewaka, kolejno zabrzmiały
następujące utwory: do melodii z musicalu
„Skrzypek na dachu” i słów napisanych
przez Elżbietę Bartosiak, usłyszeliśmy – : …
gdy kocha, słońce jaśniej świeci / (…) Tylko
miłość ma tę dziwną moc, / ona pokona każde zło; „Bésame mucho” – …bésame, / To
znaczy kochaj mnie / (…) Mucho to mocno
tak…; neapolitańskie pieśni: „Santa Lucia”
– …spójrz, jak morze słodko wzdycha; „O sole
Mio”: …rozjaśnione niebo to jest kobieta…;
„Czardasz”, May way”. Na scenie, razem z trzema paniami z chóru „Czerwone korale”,
D. Biernacki zaśpiewał „Oczi czornoje” – …są
jeszcze inne oczęta piwne, lecz najpiękniejsze
są oczy czarne; na zakończenie występu
„Usta milczą, dusza śpiewa” – z publicznością – na dwa głosy: stół po lewej stronie
i po prawej. Na bis, po krótkiej dyskusji panie
zażyczyły sobie jeszcze raz „Oczi czornoje”.
Na imprezie wójt gminy Michałowice
Krzysztof Grabka poinformował, że na terenie naszej gminy powstał Oddział Rejonowy Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mi-

chałowicach oraz przedstawił jego przewodniczącą – Ewę Adamczyk, mieszkankę
Opaczy-Kolonii. Do teraz 7 kół seniorów,
z ponad 400 członkami, należało do oddziału pruszkowskiego. Oddział michałowicki został powołany, ponieważ z roku na
rok rosła liczba kół i członków tych kół,
a koła działają coraz lepiej.
Impreza, występ oraz słodki poczęstunek, została sfinansowana z funduszu sołeckiego.
Stanisław Szałapak

Dzień Kobiet w Nowej Wsi
8 marca, w niedzielę, mieszkańcy Nowej
Wsi świętowali Dzień Kobiet. W remizie
strażackiej odbyło się spotkanie, uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy, z żoną Grażyną, a także Elżbieta
Biczyk, przewodnicząca Rady Gminy Michałowice.

Z

ebrane, w remizie strażackiej, panie i towarzyszących im panów powitała Elżbieta Biczyk, radna z terenu Nowej Wsi i jednocześnie przewodnicząca Rady Gminy
Michałowice. Radna wszystkim zebranym
życzyła pogody ducha i radości. Powiedziała, że za oknem już wiosna, życzyła, żeby
wiosna zagościła w nas.
Do życzeń dołączył się Krzysztof Grabka,
wójt gminy Michałowice, który również
wszystkim zebranym paniom życzył wielu
powodów do zadowolenia i uśmiechu. Każdej mieszkance Krzysztof Grabka oprócz
życzeń wręczył pachnącego tulipana. Remiza strażacka natychmiast udekorowana
została wiosennymi kwitami – żółtymi i czerwonymi tulipanami.
Elżbieta Biczyk zaprosiła gości na słodki

poczęstunek: pączki, ciasta i ciasteczka,
a także kawę i herbatę.
Pora była popołudniowa, więc wszyscy
chętnie korzystali za zaproszenia i częstowali się.
Atrakcją spotkania był występ Małgorzaty
Gajownik, mieszkanki Nowej Wsi. Z okazji
Dnia Kobiet pani Małgorzata śpiewała popularne piosenki tematycznie odnoszące
się do święta pań. A były wśród nich: „Być
kobietą”, „Chłopiec z gitarą”, „Kaziu, zakochaj się”, „Sing, sing”„O mnie się nie martw”
czy szlagier Danuty Rin „Gdzie ci mężczyź-

www.michalowice.pl

ni”. Cała sala świetnie bawiła się. Wykonywane piosenki były dobrze wszystkim znane, więc panie chętnie włączały się i razem
śpiewały. A ponieważ za oknem świeciło
słońce i była ładna pogoda, wszystkim znakomicie dopisywały humory. Zabawa była
bardzo udana, do zobaczenia w przyszłym
roku!
Impreza zorganizowana przez sołtysa
i radę sołecką została sfinansowana z funduszu sołeckiego Nowej Wsi.
Beata Izdebska-Zybała
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Ruszyły warsztaty
dla wolontariuszy-animatorów
W dniu 21 lutego br. w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice odbyły się
pierwsze z cyklu warsztaty dla wolontariuszy-animatorów

Z

ostały one poprowadzone przez Panią
Martę Łukaszewicz, doświadczoną w
pracy z dziećmi animatorkę. Udział w nich
wzięło 25 chętnych wolontariuszy w różnym
wieku.
W trakcie warsztatów wolontariusze
uczyli się jak poprzez zabawę i ruch w ciekawy sposób zagospodarowywać czas dzieci
i młodzieży. Uczestnicy nabyli wiedzę
i umiejętności z zakresu metod pracy i integracji grupy oraz wykorzystania zabaw animacyjnych. Warsztaty miały na celu pobudzić wyobraźnię oraz przygotować wolontariuszy do pracy z dziećmi, aby mogli stanowić wsparcie podczas różnego rodzaju
wydarzeń organizowanych przez Gminę
Michałowice.
Szkolenia dla wolontariuszy są organizowane i finansowane w ramach dwóch projektów. Pierwszy z projektów to „Wolontariat – szansa dla rozwoju”, współfinansowany
z funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” w wymiarze 20 godzin. Drugi projekt to „Animacja czasu wolnego poprzez pedagogikę zabawy i cyrku
w działaniach lokalnych i profilaktyce uzależnień” w wymiarze 16 godzin. Harmono-

gram szkoleń dla wolontariuszy-animatorów jest napięty. W marcu podczas
warsztatów wolontariusze nauczą się żonglerki cyrkowej, natomiast w kwietniu wolontariusze poznają sztukę kręcenia balonów, a w maju - zapoznają się z podstawami
udzielania pierwszej pomocy.
W ramach tego samego projektu z końcem lutego trójka wolontariuszy z naszej
gminy - Dominika Dąbek, Katarzyna Sipa
i Mariusz Wiecha, rozpoczęli pracę w charakterze asystentów koordynatora wolontariatu. Dominika Dąbek, studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie
Warszawskim i wieloletnia wolontariuszka
GOPS w ramach swoich obowiązków zajmuje się administrowaniem strony internetowej, mediami społecznościowymi oraz
pomocą przy organizacji warsztatów na te-

renie gminy. Katarzyna Sipa, pełnoetatowa
mama i absolwentka psychologii społecznej, wspiera koordynatora w tworzeniu
i porządkowaniu dokumentacji dotyczącej
funkcjonowania wolontariatu w GOPS oraz
zajmuje się kontaktem z wolontariuszami
pracującymi na rzecz ośrodka. Mariusz Wiecha, student pracy socjalnej, pomaga
w przygotowaniu i prowadzeniu spotkań
Klubu Wolontariusza oraz spotkań organizacyjnych grupy wolontariuszy-animatorów.
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej wolontariatu Gminy Michałowice,
gdzie na bieżąco zdajemy relację z działalności woluntarystycznej w gminie: ww.wolontariat.michalowice.pl
Dominika Dąbek

„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”

W czwartek, 26 lutego, odbyło się w komorowskiej bibliotece spotkanie z Joanną
Szwalbe. Podczas spotkania była mowa
o budowaniu pozytywnej życiowej postawy, a także o tym, jak żyć aktywnie
i zdrowo.

G

ościem spotkania była Joanna Szwalbe,
wydawca i autorka antologii cytatów.
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Pani Joanna jest łodzianką. Jako dojrzała
kobieta postanowiła spełnić swoje marzenie i zostać wydawcą. W 2008 roku otworzyła własne wydawnictwo imienia Benjamina Franklina. Od tego czasu wydała pięć
książek – antologii cytatów.
Podczas spotkania w komorowskiej bibliotece pani Joanna powiedziała, że jest
urodzoną optymistką, a jej głównym celem
jest inspirowanie ludzi do działania i przekonywanie, że nigdy nie jest za późno, że w życiu liczy się tylko to, co zrobimy. Podczas
spotkania, zapytała zebrane panie, czy wiedzą jak wejść na wierzchołek dębu. Wszystkie panie odpowiedziały prawidło, że trzeba
się wdrapać, czy wziąć drabinę i wejść z jej
pomocą. Na szczęście nikt nie powiedział,
że trzeba usiąść na żołędziu i czekać. Takiego rozwiązania na pewno pani Joanna nie
poleca!

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

Ważna cześć jej wystąpienia poświęcona
była starości. Przekonywała, że można starzeć się pogodnie i z uśmiechem na twarzy.
Pani Joanna przywołała między innymi słowa Hanki Bielickiej, która powiedziała, że
starość zaczyna się wtedy, gdy koszt świeczek na torcie, przekracza koszt samego
tortu. Humor przeplatał się z ogromną
mądrością życiową. Wszyscy uczestniczący
w spotkaniu wyszli z niego naładowani pozytywną energią. Po spotkaniu można było
kupować książki opracowane i wydane
przez Joannę Szwalbe.
Joanna Szwalbe swoje publikacje kieruje
do czytelników bez względu na wiek i płeć.
Autorka antologii prezentowała swoje
książki w ponad 200 Uniwersytetach Trzeciego Wieku, a także w 60 bibliotekach.

nr 2 . marzec 2015

Beata Izdebska-Zybała

Społeczeństwo
Konkurs Piosenki Angielskiej
14 marca 2015 r., w Urzędzie Gminy
Michałowice odbył się Międzyszkolny
Konkurs Piosenki Angielskiej dla uczniów
klas 4-6 szkół podstawowych gminy
Michałowice – pod patronatem wójta
gminy, zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

W

zięło w nim udział 68 uczniów,
w dwóch kategoriach: soliści oraz
duety i zespoły, ze wszystkich trzech szkół
podstawowych gminy.
Najpierw po angielsku a następnie po
polsku członek jury, przewodnicząca Rady
Gminy Michałowice Elżbieta Biczyk powiedziała: – Muzyka jednoczy wszystkich ludzi.
Język angielski staje się językiem uniwersalnym. Dziś uczniowie wykażą się umiejętnościami językowymi oraz wokalnymi.
Udanych występów życzył wójt gminy
Michałowice Krzysztof Grabka.
Konkurs prowadziły: Małgorzata Widera
– koordynator imprezy, nauczycielka angielskiego w szkole w Komorowie, Magdalena Rogala, również z Komorowa i Agnieszka Bogaj z Nowej Wsi. Razem, w ramach
konkursu, zostało wykonanych 27 utworów
ocenianych przez jury konkursowe pod kierunkiem Sławomira Rymuzy – nauczyciela
muzyki, wicedyrektora zespołu szkół w Komorowie, w składzie: Elżbieta Biczyk,
Edward Kozłowski – radni, nauczyciele języka angielskiego: Barbara Gielniewska (Komorów), Aleksandra Piotrowska (Nowa
Wieś) i Agnieszka Radomyska (Michałowice). W międzyczasie, kiedy obradowało
jury, wystąpił zespół teatralny „Super Nova”
z komorowskiej szkoły podstawowej ze
spektaklem (w języku polskim) pt. „Love

story w Stumilowym Lesie”. Sztukę tę, razem ze swoimi wychowankami, zrealizowała: napisała i wystawiła nauczycielka języka
polskiego Ewa Głowala.
Laureaci i wyróżnieni otrzymali przepiękne statuetki oraz cenne słowniki i książki w
j. angielskim. Natomiast każdy z uczestników - dyplom, książkę z serii – „Klasyka literatury – czytamy w oryginale”.
Soliści:
I. Gabriela Podleś (Michałowice)
II. Jakub Mazur (Michałowice)
III. Zofia Zaprzał przy akompaniamencie
Natalii Piontkez Marty i Wrzeszcz (Nowa
Wieś).
WYRÓŻNIENIA: Julia Jeż (Nowa Wieś) Urszula Bejda (Michałowice), Adrianna Kisielewska, przy akompaniamencie Agaty
Kłudczyńskiej (Nowa Wieś)
Zespoły / duety:
I.: Zespół z Komorowa (Maja Jarząbek, Anna
Dribko, Olga Krawczyk wraz z zespołem taneczno-wokalnym: Olga Głodkiewicz, Anna
Bednarczuk, Aleksandra Łozińska, Adrianna

Gałązka, Gabriela Banasiuk, Magdalena
Kwiatkowska)
II.: Zespół „LITTLE STARS” z Nowej Wsi (Aleksandra Gipsiak, Maria Burdyn, Julia Hryciuk,
Julia Mróz, Katarzyna Grzybowska, Aleksandra Krawczuk)
III.: Duet: Monika Grądalska i Sandra Karylewicz (Nowa Wieś)
WYRÓŻNIENIA:
Zespół wokalno-taneczny z Komorowa
(Klaudia Michułka, Martyna Kowalska i Oliwia Bartkowska oraz Zuzanna Orzechowska, Halszka Bednarczyk, Zuzanna Poszwińska, Wiktoria Pędzich, Natalia Żebrecka,
Julia Słowikowska, Julia Lewandowska,
Agata Reszel, Magdalena Piskorska, Julian
Żebrecki, Filip); Dziewczęta ze szkoły Komorowie (Izabela Kawycz, Zuzanna Szurman i Julita Dziekońska); Zespół wokalno–
taneczny z Komorowa ( Wiktoria Suchocka,
Hanna Zając, Melania Mendyk, Helena
Mendyk, Natalia Ratuszniak).

Pod koniec lutego w szkole w Michałowicach odbyło się pierwsze spotkanie w Klubie Bajkopodróżnika. Prowadzący, Michał
Malinowski, kustosz Muzeum Bajek, Baśni
i Opowieści – MuBaBaO zabrał najmłodszych w magiczną podróż do Japonii.
yprawy w Klubie Bajkopodróżnika to
z jednej strony podróż do świata wyobraźni i marzeń, a z drugiej – spotkanie
z bohaterami i poznawanie ich świata wartości. W pierwszej części spotkania dzieci
odkrywały kraj przez pryzmat jego
legend i bajek. Prowadzący w ekspresyjny
sposób nawiązywał z dziećmi interakcję,
włączając je do opowieści. W drugiej części
odbyły się warsztaty z klockami MuBaBaO.

Uczestnicy tworzyli magiczne budowle.
Dzieci budowały z kolegami i koleżankami,
ale także rodzice włączali się do zabawy.
Jednocześnie twórcy wymyślali opowieści
dotyczące wznoszonej budowli, które mogli
zaprezentować pozostałym uczestnikom
warsztatów.
Cykl spotkań dla dzieci został zorganizowany przez sołtysa Michałowic Wsi i Zarząd
Osiedla Michałowice. Przed nami jeszcze
4 spotkania. Warsztaty zbudowane są na zasadzie prezentacji pasjonujących opowieści
oraz wykonywanie zabawnych ćwiczeń.
Program skierowany jest do dzieci
z różnych grup wiekowych.

Stanisław Szałapak

Klub Bajkopodróżnika

W

www.michalowice.pl
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Społeczeństwo
Konferencja nauczycieli świetlic

17.02.2015 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyła się już
II Konferencja Nauczycieli
Świetlic. Tym razem tematem
spotkania były „Terapeutyczne techniki pracy wykorzystywane w świetlicy szkolnej
i edukacji wczesnoszkolnej”.

dobrych praktyk między nauczycielami. W konferencji
uczestniczyli nauczyciele szkół:
Pruszkowa, Brwinowa, Piastowa, Ursusa, Piaseczna, Nowej
Wsi, Michałowic oraz Warszawy.
Dyrektor Elżbieta Kwiatkowska w przemówieniu zaznaczyła,
że świetlica staje się centrum wychowawczo – edukacyjnym szkoły. Podkreśliła też stale rosnącą
rolę pracy nauczycieli świetlic.
W trakcie Konferencji przedstawiono pięć prezentacji:
• Rozumienie siebie i innych
jako podstawa interwencji nauczyciela – Marek Dramiński,
psycholog kliniczny II stopnia,
psychoterapeuta
• Dziecko z rodziny dysfunkcjonalnej w świetlicy szkolnej i edukacji wczesnoszkolnej – Anna
Seweryńska, psychoterapeuta,
założycielka stowarzyszenia OdDo

P

omysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia była
Małgorzata Szczególska – Basaj
nauczyciel świetlicy w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II
w Michałowicach.
Celem spotkania było pogłębienie wiedzy o technikach terapeutycznych oraz wymiana

• Wspieranie dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
w edukacji wczesnoszkolnej
i świetlicy szkolnej – Anna
Adamkowska, terapeuta integracji sensorycznej
• Wykorzystanie bajkoterapii
w pracy z dzieckiem nieśmiałym – Emilia Kłączyńska socjoterapeutka, pedagog szkolny
• Terapeutyczna funkcja świetlicy
szkolnej - podzielenie się własnym doświadczeniem – Małgorzata Szczególska-Basaj, absolwentka
Studium
Pomocy
Psychologicznej i Socjoterapii
Było to bardzo pouczające
i owocne spotkanie. Frekwencja pokazała, że jest potrzeba
takich konferencji. Materiały
z niej, tak jak z poprzedniej
zostaną zamieszczone w kwartalniku „Świetlica w Szkole”.
Stanisław Szałapak

Kurs tańca i zajęcia gimnastyczne
W świetlicy w Kaliszowym Gaiku w środy,
odbywają się zajęcia gimnastyczne, natomiast w piątki lekcje z cyklu „kurs tańca
towarzyskiego”.

K

urs tańca towarzyskiego i zajęcia gimnastyczne to nowa oferta skierowana do
mieszkańców sołectwa Komorów. Ma ona
na celu aktywizację mieszkańców. Do członków Rady Sołeckiej, jak również radnej Katarzyna Parzyńskiej już wcześniej docierały
informacje, że mieszkańcy byliby zainteresowani takimi właśnie formami aktywności.
W budżecie sołeckim zostały zarezerwowane fundusze na ten cel. Zatem zajęcie są
bezpłatne i każdy mieszkaniec sołectwa
Komorów może w nich uczestniczyć.
Zajęcia rozpoczęły się na początku lutego. Frekwencja jest imponująca, zarówno
w zajęciach tanecznych jak również w gimnastyce uczestniczy bardzo dużo osób.
Oczywiście wszyscy są mile widziani i organizatorzy zapraszają chętnych!
Kurs tańca towarzyskiego prowadzi instruktor Tomasz Jasiński, uczeń słynnej
szkoły tańca Krzysztofa Polańskiego. Szkoła
istnieje od prawie stu lat, znajduje się w Warszawie, przy ulicy Wilczej. Zajęcia odbywają
się w raz w tygodniu w piątki, o godz. 17.00.
Wszystkie zajęcia rozpoczynają się od gim-
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nastyki rozgrzewającej, która jednocześnie
uelastycznia ciało. Następnie ćwiczone są
kroki, tak by pod koniec zajęć kursanci mogli tańczyć już w parach.
Zajęcia gimnastyczne przy muzyce prowadzi Anna Górska-Zielińska, instruktor fitnessu a równocześnie nauczycielka wychowania fizycznego komorowskiej szkoły.
Zajęcia odbywają się w świetlicy w Kaliszowym Gaiku, w każdą środę o godzinie 18.00.

Nowi mieszkańcy gminy

Beata Izdebska-Zybała

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
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Karol Wolak
ur. 04.10.2014 r.,
zam. Reguły,
waga 3430 g,
wzrost 54 cm

Kultura

Po prostu czytaj…
Dziewczyny wyklęte – Szymon Nowak
Pierwsza książka o dziewczynach z antykomunistycznego podziemia – o tych bardzo
znanych i niemal zupełnie zapomnianych.
O tych, które nie zawahały się, by oddać krajowi swą młodość, a niejednokrotnie i życie.
Szesnaście porywających opowieści o walce,
dramatycznych wyborach, ucieczkach, upokorzeniach i więziennej wegetacji.
Kobiety Kossaków – Joanna Jurgała-Jureczka
Autorka przedstawia galerię kobiet z kilku
pokoleń rodu Kossaków. Piękne, utalentowane i nieodgadnione. O ich talentach, strojach,
stosunku do mężczyzn, o tym, jak zachowywały się wobec porażki, tragedii, sukcesu, jak
dbały o urodę, ile były w stanie wybaczyć,
a czego nigdy nie zapomniały. Bohaterkami
są m.in.: Maria, żona Wojciecha, ich córki
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i Magdalena Samozwaniec, Jadwiga, późniejsza Witkacowa i inne.
My, ludzie z marca – Piotr Osęka
My, ludzie z Marca to pierwszy portret pokolenia ’68 – opowieść stworzona na podstawie
kilkudziesięciu wywiadów. Książka ukazuje
życiorysy bohaterów, przedstawia losy zarówno legendarnych opozycjonistów, jak
i mniej znanych buntowników z Warszawy,
Krakowa, Wrocławia, Gdańska.
Pani Ferrinu – Katarzyna Michalak
Pani Ferrinu to piąta, ostatnia część cyklu
o bogatej i żywej fabule, zaskakujących zwrotach akcji, której bohaterowie są intrygującymi i niepokojącymi postaciami. Targają nimi
wielkie namiętności: żądza władzy, miłość
i nienawiść. Fantazja i magia opowieści nie
pozwalają ani na chwilę oderwać się od lektury.

Milcząca siostra – Diane Chamberlain
Co czuje człowiek, gdy dowiaduje się, że całe
jego dotychczasowe życie zbudowane było
na kłamstwie? Milcząca siostra to poruszająca
powieść o mrocznych rodzinnych tajemnicach. Riley MacPherson zawsze sądziła, że jej
starsza siostra Lisa popełniła samobójstwo
jako nastoletnia dziewczyna. Od tego dramatycznego wydarzenia minęło już ponad dwadzieścia lat. Jednak gdy Riley porządkuje rzeczy po zmarłym ojcu, znajduje dowody na to,
że... Lisa wciąż żyje. Okazuje się, że przybrała
nową tożsamość. Dlaczego uciekła z domu
i jakie tajemnice skrywa do dziś?
Blizny – Katarzyna Michalik-Jaworska
Blizny to opowieść o próbie znalezienia swojego miejsca w świecie na przekór okolicznościom, o nieustannym rozdrapywaniu własnych ran, o przeszłości, która - jakkolwiek
byśmy temu zaprzeczali – determinuje teraźniejszość. Czy wpływa też na przyszłość?
Przysięga – Michael Palmer
Szanowany lekarz John Meacham nieoczekiwanie wpada w morderczy szał, z zimną
krwią mordując pacjentów i personel przychodni. Wszyscy w szpitalu są zszokowani,
a najbardziej Lou Welcome, który prowadził
terapię Meachama, gdy ten stracił licencję
z powodu uzależnienia od narkotyków. Usiłując rozwikłać zagadkę, Lou wpada na trop
spisku, który zaprowadzi go do samego
Białego Domu…
Historyjki dla małych uszu – Wachowiak
Przyjazne, zabawne i pouczające opowiadania, których z pewnością wysłuchają wszystkie małe uszy.

Zapraszamy do Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice
Michałowice – ul. Raszyńska 34
•	Raz w miesiącu w środy odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
•	We współpracy z Latarnikiem Polski Cyfrowej odbywają się kursy komputerowe
na poziomie podstawowym dla osób 50+, w każdą środę w godzinach 10:00–12:00.
•	W każdą środę od 15:30-16:30 zapraszamy mamy wraz z dziećmi w wieku 3–6 lat do
klubu „Czytających Plastusiów”, zainicjowanego i prowadzonego przez Magdalenę
Dembek-Jensen oraz Katarzynę Ammann. Spotkania przebiegają według stałego rytmu:
na początku mamy czytają dzieciom, następnie odbywają się zajęcia plastyczne.
•	W dniach 8-16 maja odbędzie się cykl imprez związanych z Tygodniem Bibliotek,
na które serdecznie zapraszamy. Szczegóły już wkrótce na plakatach i stronie Biblioteki:
www.biblioteka.michalowice.pl

www.michalowice.pl
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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 oraz tonowo wybierając nr 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;

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne;

15 – Promocja;

8 – Utrzymanie dróg;

16 – Kultura i sprawy społeczne;

9 – Odpady komunalne, utrzymanie po-

17 – Obrona cywilna.

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

rządku i czystości;

GMINNE jEDNOsTkI 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 TELEFONY
telefOn alarmOwy – 112

POGOtOwie GazOwe – 992
Awarie: 22 667-30-73 do 78

POlicja – 997
komisariat Policji w regułach
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
22 758-60-81 do 85, 22 604-62-13
Straż POżarna – 998
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 – 991
Rejon Pruszków tel. 22 738-23-00
Rejon W-wa (ul. Włodarzewska)
tel. 22 821-52-11

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

StarOStwO POwiatOwe
tel. 22 738-14-00
Oświetlenie uliczne
Firma „ŚWIĘCKI,
konserwacja@swiecki.pl,
Firma
CIEŚLIKOWSKI
tel. 22 720-39-07
tel. 692-469-767
awarie Sieci kanalizacyjnej i Sanitarnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
„GEA-NOVA” Sp. z o. o., 05-082 Stare Babice,
ul. Kutrzeby 38
AWARIE: 697-229-002
SERWIS: tel. 695-380-695, 693-860-083
awarie Sieci wOdOciąGOwej:
„WODROL”-PRUSZKÓW S.A., 05-800 Pruszków
ul. Stefana Bryły 10
694-404-982, 662-162-184,
694-404-978, 22 759-03-03

Druk
i opracowanie
graficzne:

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