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Biuletyn Informacyjny

Gminy Michałowice
WARTO PRZECZYTAĆ!

s. 3–4
Inwestycje
W 2015 r. w budżecie gminy blisko 25%
wydatków zostało przeznaczonych na
inwestycje. Choć proces inwestycyjny
często trwa dłużej niż kalendarzowy
rok (m.in. projektowanie, organizowanie
przetargu, wykonanie), podsumujmy jakie
zmiany infrastrukturalne zachodziły
na terenie gminy w mijającym roku.

Gmina Michałowice
w Lokalnej Grupie Działania
17 listopada br. nasza gmina przystąpiła do stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania (LGD) Nadarzyn-Raszyn”, formuły współpracy między gminami, która jest rodzajem partnerstwa publiczno-prawnego zrzeszającego przedstawicieli lokalnych
organizacji z 3 sektorów – publicznego, gospodarczego i społecznego (organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy).

C

elem LDG jest wspieranie szeroko
pojętego rozwoju lokalnego na terenie gmin partnerskich. Najbliższym działaniem grupy jest inicjatywa LEADER,
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Program
LEADER (tłum z j. francuskiego „powiązanie działań z zakresu rozwoju wsi”) ma
przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączanie parterów
społecznych i gospodarczych do wdrażania lokalnych inicjatyw.
W programie LEADER w perspektywie
finansowej na lata 2014-2020 wspierane
będą przede wszystkim przedsięwzięcia,
których celem będzie m.in. wzmocnienie
kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej
w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
(LSR), zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR
w powiązaniu z zakładaniem działalności

gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów,
w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy, rozwój
produktów lokalnych, rozwój rynków zbytu (z wyłączeniem targowisk), zachowanie
dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
Stowarzyszenie powstało na początku
czerwca, zostało założone przez przedstawicieli gmin: Nadarzyn i Raszyn. Jego
prezesem jest Witold Czuksanow. Do
końca roku LGD Nadarzyn-Raszyn ma
przygotować Lokalną Strategię Rozwoju
(LSR), której realizacja przyczyni się do
poprawy jakości życia mieszkańców z obszaru 3 gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu, w tym gminy Michałowice.
3 grudnia br. w sali multimedialnej urzędu gminy odbyło się spotkanie informacyjne. Uczestniczyli w nim mieszkańcy,
radni, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy.

s. 8
Dzień Seniora
18 października, w hotelu Venecia Palace w Michałowicach-Wsi odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Seniora Gminy Michałowice.

s. 13
Uroczystości w OSP Nowa Wieś
10 października br. nastąpiło uroczytse
otwarcie rozbudowanej strażnicy oraz oddanie do użytku nowego wozu bojowego, do
którego kluczyki na ręce Jerzego Pokropka,
prezesa OSP, przekazał Krzysztoof Grabka,
wójt gminy.
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Aktualności

Witold Czuksanow powiedział, że
przyszli beneficjenci, osoby zainteresowane rozwojem gminy, mające pomysły
i projekty na przedsięwzięcia zgodne
z lokalnymi potrzebami będą mogli składać wnioski, które dadzą im możliwość
pozyskania funduszy unijnych. Działania te powinny być innowacyjne, mają
wykorzystywać potencjał mieszańców
i powinny być wykonywane w kompleksowy sposób. Pomoc finansowa na

przedsięwzięcie będzie miała charakter
refundacji, a więc najpierw powinny powstać projekty, będą ponoszone koszty
ich realizacji i dopiero wówczas zainteresowane grupy z trzech sektorów, publicznego, prywatnego i przedsiębiorcy
będą mogły ubiegać się o ich zwrot. Wyjątkiem będą przedsięwzięcia związane
z otwieraniem działalności gospodarczej oraz projekty grantowe ogłaszane
przez stowarzyszenie - wówczas będzie

możliwość uzyskania
przed ich realizacją.

dofinasowania

Kontakt z biurem LGD
Rusiec, ul. Osiedlowa 72, 05-830 Nadarzyn
Tel. 575 905 308
Dyżury: poniedziałki 16:00-20:00;
środy 9:00-13:00
mail.: lgd@nadarzyn-raszyn.pl
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Medal za Zasługi dla Policji
Wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka został odznaczony srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji, przyznanym
przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych. Wręczenia dokonał Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie,
podinsp. Krzysztof Radzik, w asyście Komendanta Komisariatu Policji w Michałowicach, kom. Małgorzaty Pietrusiak.
Uroczystość odbyła się podczas XI sesji Rady Gminy Michałowice, 19 listopada br.

M

inister Spraw Wewnętrznych przyznał wójtowi to zaszczytne wyróżnienie za wspieranie działań policji przez
władze gminy. Jest ono formą podziękowania i uznania za
pomoc w budowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa
mieszkańców. Gmina Michałowice stale współpracuje z Komisariatem Policji w Michałowicach, a także Komendą Powiatową Policji w Pruszkowie. Wraz z innymi samorządami gmina
współfinansowała zakup samochodów i sprzętu dla policji rejonu, natomiast dbając o bezpieczeństwo na ulicach i w miejscach publicznych na terenie gminy – przekazała środki na

finansowanie służb ponadnormatywnych Komisariatu Policji
w Michałowicach.

UG 

Bezpieczeństwo osób starszych
5 listopada, w ramach cyklu Uniwersytet Wszelkiego Wieku
(UWW) odbyło się spotkanie z przedstawicielami policji, które dotyczyło bezpieczeństwa osób starszych.

N

a spotkanie w sali multimedialnej w Urzędzie Gminy Michałowice licznie przybyli seniorzy oraz zaproszeni prelegenci: oficer prasowy Powiatowej Komendy Policji w Pruszkowie - aspirant Karolina Kańka; komendant Komisariatu
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Policji w Regułach - komisarz Małgorzata Pietrusiak; z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Pruszkowie - młodszy aspirant Tomasz Twardowski oraz funkcjonariusze z komisariatu
w Regułach.
Podczas prezentacji aspirant Kańka poruszyła istotny problem związany z oszustwami wyłudzeń metodą „na wnuczka”.
Często się zdarza, że osoby starsze mają okazję wejść w posiadanie atrakcyjnych przedmiotów na korzystnych warunkach lub pomóc bliskim osobom w rozwiązaniu problemów
finansowych. Zapominają wówczas o ostrożności i obdarzają
obcych nadmiernym zaufaniem. Prelegentka opisała sposób
działania przestępców i udzieliła wielu cennych porad na temat tego, jak nie dać się oszukać.
Dalsza część spotkania dotyczyła zasad jak się nie stać ofiarą kolizji i wypadków drogowych oraz innych niebezpiecznych
zdarzeń. Młodszy aspirant Twardowski zaapelował m.in. o korzystanie z dostępnej dla pieszych infrastruktury i zachowanie
ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię. Przypomniał także o obowiązku używania przez pieszych odblasków
podczas poruszania się poza obszarem zabudowanym.
Tematyka spotkania spotkała się z dużym zainteresowaniem. Prelegenci udzielali odpowiedzi na nurtujące mieszkańców pytania związane z tematyką wykładu. Publiczność brawami podziękowała za możliwość wysłuchania cennych rad
od osób odpowiedzialnych na co dzień za bezpieczeństwo
w naszym otoczeniu.
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Inwestycje 2015
W 2015 r. w budżecie gminy blisko 25%
wydatków zostało przeznaczonych na
inwestycje. Choć proces inwestycyjny
często trwa dłużej niż kalendarzowy rok
(m.in. projektowanie, organizowanie
przetargu, wykonanie), podsumujmy jakie zmiany infrastrukturalne zachodziły
na terenie gminy w mijającym roku.
Infrastruktura społeczna
Gminne Przedszkole w Michałowicach powiększyło się o 3 oddziałowy
budynek, którego powierzchnia użytkowa wynosi 400 m2. Zostały wybudowane
sale dydaktyczne wraz z węzłami sanitarnymi. Posiadają one zaplecze na pomoce dydaktyczne. Każda grupa dzieci
ma wyodrębniony hall z szatniami, które
zostały wyposażone w szafki na ubrania.
Wysokość wszystkich elementów oczywiście jest dostosowana do wzrostu dzieci.
Oprócz tego wybudowano pomieszczenie dla nauczycieli i pokój socjalny. Inwestycję w formule „zaprojektuj i wybuduj”
wykonano w kwocie 1,416 mln zł (relacja
z otwarcia przedszkola str. 14).
Do końca roku planowane jest zakończenie rozbudowy szkoły w Komorowie, największej placówki oświatowej
w gminie. Prace rozpoczęły się w kwietniu ubiegłego roku. Inwestycja o wartości
5,75 mln zł obejmowała termomodernizację całego budynku, przebudowę starej
części szkoły (kuchnia i stołówka) oraz
modernizację łazienek, budowę nowej,
dla osób niepełnosprawnych, a także powiększenie sali gimnastycznej o trybuny
i zaplecze szatniowo-magazynowe oraz
dobudowanie nowego skrzydła z salami
dydaktycznymi.
Zakończono rozbudowę remizy strażackiej oraz zakupiono fabrycznie
nowy samochód ratowniczo-gaśniczy
marki Volvo na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi. Rozbudowa
o wartości 300,7 tys. zł obejmowała dobudowanie garażu na dodatkowe pojazdy
straży, zabudowę przedsionka powstałego w skutek rozbudowy oraz prace związane z połączeniem nowych i istniejących
połaci dachowych w miejscu styku. Przed
rozbudową garażu powierzchnia wynosiła
80 m2. Dzięki przebudowie - zwiększyła
się o ponad 225 m2 i powstały 3 boxy garażowe. Budowa strażnicy została sfinansowana przez Gminę Michałowice oraz
wsparta przez firmę Blachy Pruszyński
oraz firmę Pawła Monkiewicza. Zakup samochodu marki Volvo o wartości 783 tys.
zł został współfinansowany przez Gminę
Michałowice, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Masa całkowita pojazdu
wynosi 32 tony. Samochód marki może

przewieźć 15 ton wody oraz 1500 l środka
pianotwórczego. Jest jedynym tego typu
w Polsce.
Został przebudowany budynek przy ul.
Ryżowej w Opaczy-Kolonii, w którym
mieści się siedziba oraz prężnie działa
Gminne Centrum Wolontariatu. Wartość
inwestycji wyniosła 239,3 tys. zł. Zakres
prac obejmował modernizację pomieszczeń na poddaszu, w tym wymianę m.in.
instalacji elektrycznej z osprzętem, ocieplenie dachu, wymianę podłóg. Zostały
wykonane nowe tynki, wstawiono także
nowe drzwi, zamontowano wentylację.
Został zmodernizowany taras oraz schody.
W Pęcicach Małych została wybudowana świetlica wiejska. Budynek powstał na niezabudowanym terenie przy
ul. Brzozowej, na którym mieści się plac
zabaw. Jest to budynek jednokondygnacyjny, wykonany w technologii murowanej. Jego powierzchnia zabudowy wynosi
92,61 m2. Budynek posiada salę główną,
zaplecze oraz sanitariaty (jeden dostępny
z sali, drugi - zewnętrzny); jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Obok
powstały miejsca parkingowe. Świetlica
będzie służyła mieszkańcom jako zaplecze imprez plenerowych na istniejącym na
działce terenie rekreacyjnym, jak również
do spotkań i zebrań mieszkańców (relacja
z otwarcia świetlicy znajduje się na str. 14).
Mieszkańcy Granicy będą mogli korzystać z osiedlowej świetlicy prawdopodobnie już w przyszłym roku. Świetlica
powstaje na działce położonej przy skrzyżowaniu ulic: Czeremchy i Pruszkowskiej.
Budynek będzie jednokondygnacyjny,
z nieużytkowym poddaszem o powierzchni 133,1 m2, na którym zaplanowano m.in.
zaplecze techniczne. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 186,5 m2. Największą jej część, będzie zajmowała wielofunkcyjna sala. Pozostała powierzchnia
zostanie wykorzystana na zaplecze - toalety, kuchnię, szatnię i magazyn. Obiekt
w całości będzie dostosowany dla osób
niepełnosprawnych. Zostanie zagospodarowany także teren wokół świetlicy
- powstaną chodniki, miejsca postojowe dla aut oraz dla rowerów. Świetlica
w Granicy będzie pierwszą, która zostanie wybudowana w systemie pasywnym.
Oznacza to, że obiekt będzie wyróżniał się
bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi
oraz przy jego budowie będzie zastosowany szereg rozwiązań, który zminimalizuje zużycie energii w trakcie eksploatacji.
Infrastruktura drogowa
Został przebudowany kolejny odcinek
ul. Raszyńskiej, jednej z głównych dróg
w Michałowicach. Przy niej zlokalizowana jest Publiczna Biblioteka i Poczta
Polska, nieopodal zaś znajduje się Zespół
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Szkół z kompleksem boisk, a zimą lodowiskiem, oraz Gminne Przedszkole. Był
to już III etap przebudowy tej ulicy. Tym
razem został zmodernizowany odcinek
od ronda przy ul. Szkolnej do ul. Wesołej,
wraz z tym skrzyżowaniem. Oprócz prac
drogowych zostały wykonane roboty odwodnieniowe. Przybyły miejsca do parkowania, na wysokości szkoły, oraz został
wybudowany odcinek ścieżki rowerowej
i zmodernizowano chodnik. Inwestycja
kosztowała 917,58 tys. zł.
Przebudowany został ostatni fragment
ul. 3 Maja w Komorowie w III etapie
przebudowy tej ulicy, na odcinku od ul.
Moniuszki do Alei Starych Lip. W  Michałowicach została przebudowana ul. Widok na całej długości. Na drogach tych
została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa oraz z kostki betonowej. Równocześnie zostały wyregulowane studzienki
i zawory. Na ulicy Daktylowej w Opaczy-Kolonii, zostały wykonane prace odwodnieniowe, natomiast nawierzchnia z destruktu bitumicznego została zastąpiona
nawierzchnią z kostki betonowej.
Prace w ul. Sosnowej w Opaczy-Kolonii obejmowały wykonanie odwodnienia
ulicy, natomiast nawierzchnia tłuczniowa
została zastąpiona kostką brukową. Ul.
Krótka w Michałowicach została przebudowana na odcinku od ul. Parkowej do
ul. Polnej. Ulica nie miała odwodnienia,
wykonano wiec sieć kanalizacji deszczowej. Nastąpił remont zjazdów i ulica ma
nową nawierzchnię asfaltową.
Przebudowa ul. Miodowej, wraz z łącznikiem w ul. Stare Sady w sołectwie Komorów, polegała na wykonaniu nowej
nawierzchni i podbudowie ciągu pieszo-jezdnego, wraz z odwodnieniem. Wyremontowane zostały istniejące zjazdy indywidualne, które wykonano z kostki brukowej.
W Nowej Wsi została przebudowywana ul. Wiśniowa. Wykonano nową
nawierzchnię asfaltową, zaś po stronie
zachodniej powstał chodnik. W ul. Wiosennej oraz Wandy i Heleny, w tej samej
miejscowości, zostało wykonane odwodnienie ulicy, zaś jezdnia została wykonana
z kostki brukowej. W ul. Wiśniowej i Wiosennej, w celu wyeliminowania wzrostu
prędkości pojazdów, zostały wykonane
progi zwalniające.
Trwają prace związane z przebudową
ulicy Sportowej w Komorowie, od ul.
Kraszewskiego do ul. Okrężnej. Nowa
nawierzchnia zostanie wykonana z kostki
brukowej. Zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, a wzdłuż ulicy powstanie
chodnik. Istniejące wyniesione skrzyżowanie z ulicą Prusa zostanie przebudowane.
Przebudowa ulicy Poniatowskiego
w Michałowicach-Wsi – to pierwszy
etap tej inwestycji. Ulica została zmoder-
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Wydarzenia

parku i strefy rekreacji - przy ul. Wiejskiej) oraz Michałowicami (m.in. dojazd do
szkoły, gminnej).
W ramach renowacji ul. Alei Starych
Lip w Komorowie zostały wykonane zabiegi pielęgnacyjne 141 drzew oraz dokonano nasadzeń 62. Ulica Aleja Starych Lip
w Komorowie jest pomnikiem przyrody,
stanowiącym cenny element ekosystemu. Przedsięwzięcie przyczyniło się do
wyeliminowania zagrożenia oraz poprawy
kondycji zdrowotnej drzew, a tym samym
ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

nizowana na odcinku od ul. Wesołej do
ul. Kasztanowej. Została wymieniona nawierzchnia asfaltowa, wykonano chodnik.
Nawierzchnia i zjazdy ul. Kalinowej
w Granicy zostały wykonane z kostki
brukowej. Pobocze zostało wykonane
z kruszywa i zostało zaprojektowane, jako
pobocze chłonne. Zrobiono także próg
spowalniający, co poprawi bezpieczeństwo ruchu.
Kończą się prace związane z rozbudową parkingu przy ul. Kuchy w Regułach.Jest to kolejny już etap tej inwestycji.
W tej fazie zaplanowano także wykonanie
100 m odcinka ul. Przytorowej.
Krótki remont odbył się na ul. Bodycha.
Odcinek między ul. Prawniczą w Opaczy-Kolonii, a ul. Regulską w Regułach został
wyrównany. W ramach prac dotychczasowa nawierzchnia została poddana frezowaniu wyrównawczemu i uzupełnieniu
ubytków. Dalszy etap obejmował ułożenie
ponad 4 tys. m2 nakładki asfaltowej.
W grudniu rozstrzygnięto postępowanie
przetargowe na przebudowę ulic: Łąkowej w Nowej Wsi, Warszawskiej w Granicy, Klonowej i Lipowej w Komorowie
oraz Ryżowej w Opaczy-Kolonii. Prace
będą prowadzone już w przyszłym roku.
Inwestycje wodno-kanalizacyjne
Na terenie gminy przybyły kolejne odcinki
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Niektóre prace zostały już zakończone, niektóre są w trakcie realizacji. Nowe odcinki
sieci wodociągowej powstały w Pęcicach
Małych, w ul. Leśnej i Złotej Polany. Natomiast obydwie sieci (wodociągowa i kanalizacyjna) zostały wybudowane w Regułach, w ul. Złotej Rybki, w Granicy,
w ul. Jagodowej, w Opaczy Małej, w ul.

Jałowcowej oraz w sołectwie Komorów,
w ul. Wschodniej. Trwają prace związane
z budową sieci kanalizacyjnej w Alei Topolowej w Michałowicach, natomiast budowa sieci wodociągowej zastała już tam
zakończona. W trakcie realizacji jest także
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Środkowej
w Opaczy-Kolonii.
W Regułach został zmieniony rów
otwarty, znajdujący się w ul. Prusa, do
którego poprzez przez wypusty deszczowe spływają wody opadowe z chodnika
i jezdni, na rurociąg drenażowy. Trwają
prace związane z przebudową rowu U-1,
tj. zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki
Raszynki wraz z kanałem przerzutowym
przy ul. Wiejskiej w Regułach.
Pozostałe
Ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż ul.
Aleja Powstańców Warszawy mająca długość blisko 1300 mb., została przedłużona o kolejny odcinek, dzięki wykonaniu
nad rzeką Raszynką kładki o długości
13,5 m i szerokości użytkowej 3 m. Kładka została połączona z istniejąca ścieżką
dobudowanym odcinkiem 22 m.
Zakończyły się prace poszerzające
i utwardzające ciąg rowerowy wzdłuż torów kolejki WKD w Regułach. Sprawiły, że
miłośnicy wycieczek rowerowych mogą
korzystać z kolejnego odcinka trasy
dla nich przeznaczonej. Ścieżka ta jest
także dużym udogodnieniem komunikacyjnym dla mieszkańców ul. Stefana
Czarnieckiego i Zielonej z pozostałą częścią miejscowości (znacznie krótsza trasa
umożliwiającą dojazd do Urzędu Gminy
Michałowice, obiektów handlowych znajdujących się w jego pobliżu, regulskiego

PRAWO MIEJSCOWE

Uchwały Rady Gminy Michalowice z 19 listopada 2015 r.

Nr XI/94/2015 - rada dokonała zmian w Uchwale Budżetowej
na rok 2015.
1) zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 2 418 763,00 zł
2) zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 1 581 237,00 zł
3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2015 r. wynosi:
a) dochody 102 436 485,46 zł
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Zadanie pod nazwą „Prace pielęgnacyjne na pomniku przyrody nr 48-Alei Lipowej w Komorowie dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji w kwocie 80 884 zł.
Wiosną przyszłego roku będzie można
korzystać ze sprzętu rekreacyjnego (rowery dla dzieci i dorosłych, hulajnogi; kijki
nordic walking), który został zakupiony do
wypożyczalni powstałej w ramach projektu „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice”. Całkowita
wartość projektu, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2007-2013, w ramach działania 6.2. Turystyka, wynosi: 996 157,75 zł, z czego ze
środków unijnych zostanie dofinansowana kwota 747 118,31 zł. Oprócz wypożyczalni zostały oznakowane ścieżki, został
wydany przewodnik. Osoby zainteresowane będą mogły także dowiedzieć się
więcej na temat naszej gminy w Punkcie
Informacji Turystycznej znajdującym się
w urzędzie gminy, który ruszy w sezonie
wiosennym. Projekt realizowany jest wraz
z działającymi na terenie gminy szkołami
(ZSO im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, Zespół Szkół Michałowice, Zespół
Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika
w Nowej Wsi) oraz przedsiębiorcami i stowarzyszeniami (Niepubliczne Przedszkole
„Gumisiowy Raj”, Stowarzyszenie K40,
Zespół Pałacowo-Parkowy w Pęcicach
oraz DAWIS Sp. z o.o.).

b) wydatki 106 241 837,54 zł
c) deficyt 3 805 352,08 zł
Nr XI/95/2015 - z uwagi na wprowadzone zmiany do budżetu
gminy na 2015 rok, nastąpiły zmiany wysokości zaciągniętych
długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2015 rok
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Ulegają zmniejszeniu:
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- deficyt budżetu gminy z kwoty 7 805 352,08 zł do kwoty
3 805 352,08 zł,
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe z kwoty 6 000 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł.
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe
zostały wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Michałowice na lata 2015 - 2020.
Nr XI/96/2015 - została określona wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2016 r., którą utrzymano na poziomie
obowiązujących w tym roku, czyli odpowiednio:
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.
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 określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Nr XI/99/2015 - dla obliczenia wysokości podatku rolnego
w 2016 r obniżona została średnia cena skupu żyta, na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. (w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11
kwartałów), z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 40,00 zł za 1 dt.
Nr XI/100/2015 – wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2016 r. utrzymano na poziomie stawek
obowiązujących w tym roku.
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 (dostępny na www.michalowice.pl);
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;
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, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca 1 711 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 2 138 zł.
Nr XI/101/2015 - 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
trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (szcegóły www.michalowice.pl).
Nr XI/103/2015 - zostala wyrażona zgoda na na zawarcie Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Gminą Miastem Pruszków, Miastem Piastów, Gminą Michałowice i Powiatem Pruszkowskim dotyczącym realizacji projektu pn. „Zintegrowany
System Dróg Rowerowych w gminach Michałowice, Piastów
i Pruszków” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym.
Porozumienie jest odpowiedzią na konkurs dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020. Współpraca ma na celu utworzenie tras rowerowych na terenie gmin Michałowice, Piastów i Pruszków
wzdłuż dróg powiatowych, aby całość projektu uzyskała ciągłość komunikacyjną. Ponadto bierze się pod uwagę politykę Unii Europejskiej kładącą nacisk na zrównoważony rozwój
Wspólnoty, której jednym z elementów jest rozwój bezpiecznego, niskoemisyjnego i przyjaznego środowisku transportu
rowerowego oraz współpraca partnerska. Porozumienie będzie podstawą do uregulowania współpracy przy realizacji
dróg rowerowych w pasach dróg powiatowych na terenie
gminy Michałowice.
Nr XI/104/2015 - został uchwalony program „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2016 rok” (szczególy www.michalowice.pl)
Nr XI/105/2015 rada gminy uchwaliła przystąpienie do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice.
Od nr XI/106/2015 do nr XI/109/2015 - rada gminy wyraziła
zgodę na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności
nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Komorów-Wieś, Granica, Pęcice. Pozyskane grunty
będą przeznaczone pod realizację przyszłych gminnych inwestycji m.in. związanych z rozbudowaniem sieci wodociągowej w ul. Kaliszany i budową parkingu przy szkole w Nowej
Wsi.
Nr XI/110/2015 - rada wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie
przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Komorów-Wieś,
na której znajduje się zbiornik wodny. Dzięki temu Gmina będzie mogła podjąc działania zagospodarowania zbiornika i terenu w jego otoczeniu.

www.michalowice.pl

5

Wydarzenia

Uroczystości z okazji Dnia Niepodległości
97. rocznice odzyskania niepodległości
świetowanano 11 listopada w kościele
pw. WNMP w Michałowicach w oraz na
placu Paderewskiego w Komorowie.
Odbyły się także koncerty patriotyczne
zorganizowane przez sołectwa: Nową
Wieś i Opacz-Kolonię.
Gminne uroczystości w Michałowicach
Ksiądz proboszcz Marek Małkiewicz
odprawił mszę św. w intencji Ojczyzny.
W wygłoszonym przez siebie kazaniu powiedział m.in.: Dziękujemy Bogu za niepodległość. Odzyskaliśmy niepodległość,
dzięki temu że zachowaliśmy wolność
wewnętrzną. Ta wewnętrzna wolność
pozwoliła przetrwać mimo konfiskat majątków, więzieniom, zsyłkom. Po odzyskaniu niepodległości Polacy przystąpili
do pracy: jakże wiele dokonało się w naszym kraju w XX-leciu międzywojennym.
W 1980 r. poczuliśmy powiew wolności
– poczuliśmy, ze jesteśmy u siebie. Teraz
mamy kolejną nadzieję. Wolność musi być
zbudowana na prawdzie.
Wójt gminy Michałowice Krzysztof
Grabka przypomniał, że tu, w kościele w Michałowicach gminne uroczystości Święta Niepodległości odbywają się
od kilkunastu lat. Zaczęło się to, kiedy
proboszczem był ks. Leon Firlej. Wójt
podziękował: obecnemu na mszy ks.
prałatowi Leonowi Firlejowi, ks. Markowi Małkiewiczowi – za udostępnianie
kościoła; społecznikom oraz donatorom
z Opaczy-Kolonii oraz Michałowic Wsi
za przygotowanie patriotycznego pikniku
(stanowiska z grillami), w tym cukiernikowi Jerzemu Łukszy za wykonanie, jak co
roku, 11-listopadowego tortu.
Msza św. zakończyła się odśpiewaniem na stojąco przez wiernych pieśni
hymnicznej „Boże, coś Polskę”. Po mszy
odbyło się widowisko słowno-muzyczne,
w wykonaniu znanych i znakomitych artystów. Prowadził je, recytował poezję, cytował wypowiedzi historycznych postaci
– Tadeusz Lempkowski.

Michałowice

Pieśni patriotyczne zaśpiewali: Ewelina
Hańska – sopran, Grażyna Mądroch – sopran koloraturowy, Jan Zakrzewski – tenor
i Ryszard Morka – bas. Artystom akompaniowała orkiestra kameralna „Intermezzo”
pod dyrekcją Adama Sychowskiego.
Artyści zaśpiewali pieśni i piosenki
z różnych epok, m.in.: „Hej, hej, ułani,
malowane dzieci” „Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani”, czy „Warszawskie dzieci”
i „Pałacyk Michla”. Niektóre utwory publiczność zaśpiewała razem z artystami.
Koncert zakończył się oryginalnym bisem:
kiedy licznie zgromadzona publiczność
długo biła brawa, nie chcąc wypuścić
śpiewaków z umownej sceny, ci zaproponowali wspólne zaśpiewanie piosenki
„Przybyli ułani pod okienko”. Publiczność
wykazała się oczywiście talentami wokalnymi.
Jak co roku na dziedzińcu kościoła
odbył się patriotyczny piknik. Nie mogło
na nim zabraknąć najprawdziwszej wojskowej – pysznej grochówki; uwarzonej
przez Ochotniczą Straż Pożarną z Nowej
Wsi. Do tortu ustawiła się dłuuuga kolejka.
Tort kroili wójt Krzysztof Grabka i ks. Proboszcz Marek Małkiewicz.
Komorów
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Komorów
Śpiewanie pieśni patriotycznych na placu Paderewskiego w rocznicę odzyskania niepodległości stało się komorowską
tradycją. Dziś przy organizacji tego wydarzenia uczestniczą stowarzyszenia: Komorowianie, Kulturalny Komorów i K40.
Najważniejszy jednak jest fakt, że każdego roku przychodzi coraz więcej mieszkańców, całe rodziny, często z małymi
dziećmi.
Andrzej Jarzyński witając, powiedział:
„Naród o przeszło tysiącletniej historii
z bolesnym doświadczeniem rozbiorów
i niewoli, licznych walk o niepodległość
powinien szukać wskazań dla przyszłości
właśnie w wielkich momentach swej przeszłości. Już po raz siódmy spotykamy się,
by wspólnym, radosnym śpiewaniem oddać hołd naszym rodakom, dzięki którym
97 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Symbolem tej walki o własne państwo jest bez wątpienia Marszałek Józef
Piłsudski. Rozumiał on doskonale, że naród, który utracił wolność, nie może jej inaczej odzyskać, jak tylko drogą walki zbrojnej - przez krew i ofiarę swych synów”.
Do wspólnych śpiewów zachęcał Witold
Błaszczyk oraz chór „Ad chock”. Śpiewanie pieśni rozpoczęło się od „Pierwszej
Brygady”, następnie odśpiewano „Pierwszą kadrową”, „Wojenko, wojenko”,
„Wstąp bracie między strzelce”, „O mój
rozmarynie”, „Ułani, ułani”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Białe róże”. Tego dnia
wystąpiły również przedszkolaki, z Przedszkola Sióstr Misjonarek w Komorowie,
a także komorowscy harcerze.
Na scenie wystąpił także Mateusz Bąkowski – fortepian i Tomasz Kirszling trąbka. A także Mateusz Mrozowski. Jak
zwykle śpiewy zakończone zostały pieśnią „Więc pijmy wino, szwoleżerowie”.
Po koncercie wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali do kantyny, a tam czekały
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gorące napoje i prawdziwa, żołnierska
grochówka.
We wspólnym śpiewaniu z mieszkańcami Komorowa uczestniczył Krzysztof
Grabka, wójt gminy Michałowice. Wszystkim podziękował za tak liczne uczestnictwo, a przede wszystkim dziękował za
wspaniałą, patriotyczną postawę i budowanie wspólnoty. W uroczystości uczestniczyli także radni z naszej gminy.
Atrakcją była także rekonstrukcja bitwy
pod Pęcicami, którą wraz z grupą młodzieży przygotował Krzysztof Majerowicz,
mieszkaniec sołectwa Komorów.
Wydarzenie zostało sfinansowane z dotacji gminnej.
Nowa Wieś
Mieszkańcy spotkali się w przeddzień
Święta Niepodległościi w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej na koncercie pieśni
patriotycznych.
Imprezę rocznicową zorganizowała Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy
i radna z Nowej Wsi wraz z radą sołecką.
Uczestniczył w niej Krzysztof Grabka, wójt
gminy Michałowice.
Elżbieta Biczyk, witając zebranych
gości powiedziała, że „Święto Niepodległości to bardzo ważny dzień, to dzień
wdzięczności dla wszystkich Polaków,
którzy na przestrzeni wieków oddali swoje
życie za wolność naszego kraju. To dzień
wdzięczności dla nich, że nie porzucili
marzeń o wolnej Polsce”. I dodała, że jest
to również „Dzień radości, że dzisiaj żyjemy w niepodległej ojczyźnie. Przy okazji
tego święta tak dużo mówimy o patriotyzmie. A patriotyzm trzeba w sobie rozwijać i pielęgnować”.
Podczas koncertu patriotycznego występujący artyści: Monika Kolasa – Hla-

Nowa Wieś

dikova – alt, Jakub Garbacz- pianino
i Tomasz Gołębiowski – skrzypce zaprezentowali utwory Fryderyka Chopina,
Henryka Wieniawskiego i Mieczysława
Karłowicza.
Monika Kolasa – Hladikowa zaśpiewała między innymi pieśni: „Rdzawe liście
strząsa z drzew ” Mieczysława Karłowicza, „Jesienne mgły” i „Żal”. Artyści występ zakończyli polonezem Ogińskiego
„Pożegnanie ojczyzny”.
W drugiej części koncertu artyści zachęcali mieszkańców do wspólnego
śpiewania. W wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem wspólnie odśpiewano
m.in. „My pierwsza brygada”. A następnie śpiewali m.in. „Rozkwitły pąki białych
róż”, „Wojenko, wojenko”, ”Hej ,Hej ułani”, „Piechota, szara piechota”. Atmosfera
była podniosła i pełna powagi.
Na zakończenie organizatorzy zaprosili
wszystkich zebranych na kawę i herbatę
oraz na słodki poczęstunek.
Koncert sfinansowany został ze środków funduszu sołeckiego.

Opacz-Kolonia
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Opacz-Kolonia
Mieszkańcy na uroczystości patriotycznej
spotkali się już po raz szósty w miejscowej
świetlicy.
Zespoły wokalne dorosłych „Czerwone
Korale” i dziecięcy „Czerwone Koraliki”, pod
kierunkiem Renaty Włodarek przygotowały „Wieczór pieśni patriotycznej”. Zespoły
zaśpiewały m.in.:„Hej, chłopcy bagnet na
broń”, „Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani
pod okienko”, „Białe róże”, „My, pierwsza
brygada”. Piosenkę „Dziś do ciebie przyjść
nie mogę” solo zaśpiewał Jacek Woźniczko,
a chóry akompaniowały mu mormorando.
– Pokolenia urodzone po wojnie miały
wielkie szczęście: mogły pracować, uczyć
się, realizować marzenia i żyć w pokoju – powiedziała witając gości sołtys Opaczy-Kolonii Grażyna Grabka. – Trzeba znać historię
swojego kraju. Tak jak stwierdził Józef Piłsudski: Naród, który nie ma szacunku do swojej
przeszłości, nie ma prawa do przyszłości.
– Wolność nie jest nam dana raz na zawsze – przypomniał Krzysztof Grabka, wójt
gminy. Musimy dbać o naszą wolność, pielęgnować ją. Przyszliśmy tutaj na koncert,
żeby cieszyć się, świętować, ale również
po to, by pamiętać, że przyszłość zależy od
nas.
Barbara Ciszek z „Czerwonych Korali”
przeczytała anonimowy wiersz pt. „Dzień
niepodległości”, kończący się słowami:
„Żeby honor nasz ocalić / czas zakończyć
spory wszystkie, / byśmy nigdy się nie stali, /
europejskim pośmiewiskiem”.
Koncert odbył się 12 grudnia, przy słodkim poczęstunku.
Podobnie jak w ubiegłych latach Renata
Włodarek przygotowała patriotyczną dekorację. Chóry śpiewały przed brzozowym
– białym krzyżem przepasanym biało-czerwoną szarfą. Obok, na sztalugach stała
reprodukcja obrazu Wojciecha Kossaka
„Kasztanka”.
Imprezę zorganizowali: sołtys i Rada Sołecka Opaczy-Kolonii oraz Koło nr 5 Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opaczy-Kolonii z jego przewodniczącą Anną
Taras.
Beata Izdebska-Zybała;
Stanisław Szałapak 
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Gminny Dzień Seniora 2015
18 października, w hotelu Venecia Palace w Michałowicach-Wsi odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Seniora Gminy Michałowice.
– Spotykamy się tutaj po raz trzeci –
przywitał licznie przybyłych seniorów wójt
gminy Michałowice, Krzysztof Grabka.
Podziękował za pracę działającym w gminie kołom emerytów, rencistów i inwalidów; za inicjatywę, kreatywność, zaangażowanie – aktywność seniorów.
Przypomniał, że w gminie działa aż 8
kół. Najstarsze, istniejące od 47 lat, Koło
nr 1 osiedla Komorów (przewodnicząca
Felicja Ćwilichowska); 41-letnie – najliczniejsze, nr 2 w Michałowicach: (przewodnicząca Teresa Sładek); nr 3 w Nowej Wsi
(przewodnicząca Irena Niewiadomska);
nr 4 w Regułach (przewodnicząca Helena
Jędras), nr 5 w Opaczy-Kolonii (przewodnicząca Anna Taras); nr 6 w Granicy (przewodnicząca Aleksandra Pyz-Szukalska);
nr 7 sołectwie Komorów (przewodnicząca
Teresa Kulpik) i nr 8 w Sokołowie – powstało w II połowie br. (przewodniczący
Franciszek Głębocki).
W czerwcu 2015 r. został zarejestrowany Oddział Rejonowy Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Michałowicach – Co świadczy o dużej aktywności kół, zaangażowaniu seniorów
i jest konsekwencją rosnącej liczby członków – stwierdziła jego przewodnicząca
Ewa Adamczyk.
– Patrząc na was – zwróciła się do seniorów przewodnicząca Rady Gminy Michałowice, Elżbieta Biczyk – my młodzi
stajemy się optymistami, uświadamiamy
sobie, że czeka nas jeszcze wiele wspaniałych chwil.
Wójt Krzysztof Grabka wręczył 6 parom,
przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, medale za długoletnie

pożycie małżeńskie. Na Gminnym Dniu
Seniora obecne były także pary, które
w tym roku obchodziły złote i diamentowe gody, oczekujące na przyznanie medali za długoletnie pożycie. Elżbieta Biczyk oraz Krzysztof Grabka uhonorowali
wszystkie jubileuszowe pary dyplomami
i listami gratulacyjnymi, życząc małżonkom by uczucie, które połączyło ich przed
laty zawsze było tak samo silne, a także
aby w zdrowiu i szczęściu cieszyli się sobą
oraz rodziną przez dalsze lata wspólnego
życia (o jubilatach piszemy poniżej).
Po części oficjalnej rozpoczęły się
występy
mieszkańców.
Prowadzony
przez Renatę Włodarek zespół wokalny
„Czerwone Korale” z Opaczy-Kolonii wystąpił ze swoim najnowszym repertuarem.
Pod kierunkiem Piotra Gwiazdeckiego
wystąpił chór michałowickich seniorów

„Michałowiczanka”. Seniorki z Komorowa zaśpiewały piosenki na ludową nutę.
Swoimi umiejętnościami wokalnym popisywały się także seniorzy z Nowej Wsi
oraz Granicy.
Wielką atrakcją był występ gwiazdy Haliny Kunickiej, która wykonała wiele swoich przebojów. Wśród nich nie mogło zabraknąć piosenek „Czekaj, nie wypatruj
mnie”, czy „Orkiestry dęte”.
Aleksandra Piszczek i Jarosław Biernat (mieszkaniec gminy), mistrzowie Polski, zaprezentowali tańce standardowe
i latynoamerykańskie, zachwycając zgromadzoną publiczność. Pod ich kierunkiem
odbył się także konkurs tanga. Tego dnia
nie mogło zabraknąć także zabawy przy
muzyce, bawiono się przy największych
przebojach, a na zakończenie seniorzy
zatańczyli wspólnie poloneza.

Pary odznaczone medalami za długoletnie pożycie małżeńskie
Janina i Franciszek Jamrożowie

Obchodzą 65.lecie małżeństwa. Są
mieszkańcami Komorowa. Budowę swe-
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go domu zaczęli w 1974 r., a wprowadzili
się w 1990 r. Jak mówią: Dobrze nam się
tu mieszka. Przeżyliśmy dobre i złe chwile. Nie mamy pojęcia, jak te lata szybko
przeleciały. W małżeństwie jedno drugiego musi wspierać.
Pani Janina urodziła się w Paryżu, dokąd jej rodzice wyjechali w poszukiwaniu
pracy. Pan Franciszek urodził się na Kresach II Rzeczypospolitej w Kojdańcach,
w powiecie zbaraskim. Pan Franciszek
jest kombatantem – przeszedł szlak bojowy do Berlina. Mają troje dzieci i pięcioro
wnuków oraz pięcioro prawnuków.

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

Janina i Andrzej Cyrkanowiczowie

Mieszkańcy Michałowic. Obchodzą 50. lecie. Mają dwie córki i trzech wnuków. Jak
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mówią: – Trzeba kochać się i szanować,
kochać ludzi, dużo się modlić i pracować.
To jest przepis na życie i na dobre małżeństwo. Wnuki są grzeczne, uczą się i słuchają rodziców. Takie też były nasze dzieci. Pan
Andrzej pracował w Ursusie. Do fabryki dojeżdżał rowerem. Chętnie opowiada o ciągnikach, o historii zakładu. – Lubimy Michałowice, miejscowość się rozwija. – kończą
rozmowę państwo Cyrkanowiczowie.
Barbara i Krzysztof Kłosowie

Mieszkają od 1992 r. w Komorowie –
Wszyscy mówią, by się kochać, a ja
twierdzę, że najważniejsze jest, by się
lubić – mówi o przepisie na dobre małżeństwo jubilat. – Kiedy ludzie lubią się,
to przychodzi uczucie i wszystko z tym
związane. Ważna jest przyjaźń, zaufanie, wzajemne zrozumienie i dążenie do
wspólnych celów. Pani Janina pracowała
w Urzędzie Gminy Michałowice – m.in. rejestrowała działalność gospodarczą. Pan
Bohdan przepracował 50 lat w Polskiej
Akademii Nauk. Wyjeżdżał m.in. na Antarktydę. – Żyliśmy bez fajerwerków, nic
błyskotliwego nie wydarzyło się w naszym
życiu; pewnie dlatego przeżyliśmy te 50
lat szczęśliwie – podsumowują rozmowę
państwo Łysoniewscy. Mieszkają z córką
i wnukiem.
Maria i Winicjusz Olczakowie

Obchodzili 50. lecie małżeństwa. W Michałowicach mieszkają od 30 lat. – Mamy
córkę, zięcia i troje wnuków. Pani Barbara
przez 46 lat prowadziła w Piastowie własną
kwiaciarnię, natomiast Pan Krzysztof pracował 51 lat w Instytucie Farmaceutycznym. Państwo Kłosowie wakacje spędzają
nad morzem, w Kołobrzegu. Kiedyś wyjeżdżali także zagranicę. W Michałowicach
mają wspaniałych sąsiadów. Opiekuja się
dwoma psami, wziętymi ze schroniska.
Jak mówią państwo Kłosowie: – Przepisem na dobre małżeństwo jest zgoda.
Szanujemy się wzajemnie, wspomagamy.
Janina i Bohdan Łysoniewscy

widzę w oczach mojego męża nutkę zazdrości i dumy. Również zwracam uwagę na wygląd mojego męża. Zawsze mu
doradzę.
– Dbam o niego.
– Lubię dobrze ugotować. Wymyślam
potrawy, żeby go zaskoczyć i żeby się
ze mną nie nudził. Mąż zawsze pamięta
o uroczystościach rodzinnych. Obdarowuje mnie kwiatami nie tylko z okazji imienin czy urodzin.
- Od 45 lat przebywamy ze sobą 24
godziny na dobę, ponieważ razem pracowaliśmy. Razem lubimy tańczyć, lubimy towarzystwo. Mamy śliczne córki,
a teraz śliczne i kochane wnuk. Potrafimy podzielić się obowiązkami. Ja bardzo
zwracam uwagę na wystrój domu, a mąż
uprawia ogród.
Puentą rozmowy z tą parą niech będzie informacja, że zaczęli chodzić z sobą
bardzo wcześnie, pani Maria miała 16 lat,
a pan Winicjusz 19.
Józefa i Jan Szczepaniakowie

Mieszkańcy Granicy od 14 lat. Obchodzą 50. lecie. Mają trzy córki, dwóch
wnuków i wnuczkę. Córki wyjechały
w świat.
Państwo Olczakowie przez cały czas
żartują: – W małżeństwie trzeba często
kłócić się i godzić. Życie musi być wesołe.
Mamy wielu przyjaciół, z którymi często
spotykamy się. Jesteśmy zgraną parą, co
widać i słychać. W domu jest cisza, bo ja
zajmuję się ogrodem, a żona domem –
mówi pan Winicjusz.
– Przede wszystkim chcę podobać się
mojemu mężowi, staram się być atrakcyjna – mówi pani Maria. – Lubię iść z modą.
Wiadomo, że metryczki nie zmienię, ale
kolor włosów czy fryzurę tak, a wtedy

W tym roku obchodzą dokładnie 51.
rocznicę. Są mieszkańcami Reguł. Pan
Jan mieszka tu od urodzenia. Jak mówi:
jego ojciec zaczął pracować w majątku
w 1926 r., a on w „majątku” (tzn. w PGR)
rozpoczął pracę po wojnie w wieku 16
lat. Pani Józefa do pracy „w majątku” przyjechała z Opoczna. Tu poznała
Jana. Mają troje dzieci i czworo wnuków.
– Dzieci dobrze wychowaliśmy – stwierdza pan Jan. – W małżeństwie, w życiu
najważniejsza jest zgoda.

Pary oczekujące w tym roku diamentowe i złote gody, oczekujące
na przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
Danuta i Stefan Gajewscy

Obchodzą 60. rocznicę ślubu. W Opaczy-Kolonii mieszkają od 1959 r., gdzie na
niewielkiej działce postawili dom rodzinny.
Dobrze im się tutaj mieszka. Jak mówią,
w życiu różnie bywało; syn nie żyje..., mają
jednak kochającą córkę, dwie wnuczki
i prawnuka. Pan Stefan przepracował 44
lata.

www.michalowice.pl

Bożenna i Antoni Walowie
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Obchodzili 60. lecia małżeństwa.
Mieszkańcy Opaczy-Kolonii od urodzenia. Tu żyli i mieszkali rodzice i dziadkowie pana Antoniego i rodzice pani
Bożenny. Świętej pamięci Ignacy Wall –
poseł na Sejm – był bratem stryjecznym
pana Antoniego. – Dla nas najważniejszy
jest sakrament małżeństwa, jego moc –
mówi pani Bożenna.
Państwo Walowie do emerytury uprawiali gospodarstwo rolne – 5 ha, przede
wszystkim warzywa. Gospodarstwo to
przejął syn. Mają dwoje dzieci, oprócz
wspomnianego syna – córkę oraz czworo wnuków, oczywiście rozpieszczanych
przez dziadków. Córka mieszka niedaleko, w Ursusie.
Danuta i Bogdan Chrzanowscy

Obchodzą 50. lecie małżeństwa.
– Trzeba być tolerancyjnym, uczuciowym, jedno drugiego musi słuchać – to
według nich przepis na dobry związek.
Pani Danuta pochodzi z Drabina,
miasteczka na Mazowszu – niedaleko
Płońska. Całe życie zawodowe przepracowała jako sanitariuszka w szpitalu
w Tworkach. Pan Bogdan pochodzi ze
Świętokrzyskiego. Z zawodu jest piekarzem. W 1963 r. rozpoczął pracę w szpitalu w Tworkach, gdzie poznał Danutę.
Po dwóch latach zmienił miejsce zatrudnienia i stan cywilny. Jako piekarz pracował w kilku prywatnych piekarniach,
w jednej przez 25 lat, pracował też jako
cukiernik.

Na świat przyszło dwóch synów; jeden
zginął w wieku 19 lat. – Tyle lat minęło od tragedii, a zadra pozostała – mówi pani Danuta.
– Do 2011 r. mieszkaliśmy w Tworkach,
kiedy to przeprowadziliśmy się do Komorowa. Jest tu bardzo ładnie.
– Raz było z górki, a raz pod górkę –
wspomina pani Danuta. – Spotykamy się
z rodziną, ze znajomymi i dobrze nam się
żyje. Trzeba wychodzić do ludzi, umieć
cieszyć się nawet drobiazgami. Aby tylko
zdrowie dopisało.
Państwo Chrzanowscy mają syna, wnuka i 8-letnią prawnuczkę – dziewczynka
dobrze się uczy. Rodzina syna mieszka
w Zalesiu.
Elżbieta i Zbigniew Lewonowscy

Obchodzili 50. lecie małżeństwa. Pan
Zbigniew zastanawia się: – Tak naprawdę przepisu na dobre małżeństwo nie ma,
wiele zależy od szczęścia. Trzeba zwracać uwagę na to, co druga osoba lubi,
a co ją drażni. Najważniejsze to kierować
się sercem, widzieć w drugim człowieku
człowieka i krytycznie odnosić się do siebie. I w niczym nie można przesadzać.
Przeżyliśmy wspólnie tyle sympatycznych rzeczy i to nas łączy. Miłość trzeba
odnawiać – nie wolno czekać nie wiadomo na co.
– Ukończyłem wydział budownictwa.
Na studiach moją piętą achillesową była
chemia. Przyrzekałem sobie, że moja
przyszła żona może mieć każdy zawód,
byle tylko nie była chemiczką.

O tym, że się spotkali zadecydował
przypadek. Pan Zbigniew kierował budową Centralnego Biura Konstrukcyjnego
Obrabiarek (CBKO) w Pruszkowie. Wtedy
do biura przyszła dziewczyna, by zatelefonować (telefony były rzadkością). Jako
najstarszy rangą wyraziłem zgodę. Dziewczyna spodobała mi się – bardzo- wspomina jubilat. Była studentką II roku chemii& na Uniwersytecie Warszawskim.
– Wyjeżdżałem na kontrakty za granicę,
zawsze stawiałem warunek, ze wyjadę
wyłącznie z rodziną – wspomina pan Zbigniew.
– Prywatnie zwiedziliśmy kawał świata –
dodaje pani Elżbieta.
Pani Elżbieta pracowała w Instytucie Przemysłu Gumowego w Piastowie.
W dorobku zawodowym ma patent i kilka
publikacji, kilka razy uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach.
– Najpierw mieszkaliśmy w Ursusie,
następnie przez 9 lat w Komorowie, a od
12 lat w Granicy… Dobrze nam się żyje
w gminie Michałowice. Mamy wspaniałych sąsiadów. Widzimy, jak okolica pięknieje.
Córka państwa Lewonowskich ukończyła chemię podobnie jak mama. Ma
dwie córki, starsza studiuje ekonomię;
Syn ukończył budownictwo; ma syna
i córkę.
Stanisław Szałapak 
Medal za długoletnie pożycie małżeńskie nadawany jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. O odznaczenie mogą wystąpić
rodziny, znajomi, sąsiedzi, jak również
sami małżonkowie. Wniosek, wraz z odpisem aktu małżeńskiego oraz kserem
dowodów osobistych wystarczy złożyć
w Urzędzie Gminy Michałowice. Oczekiwanie na medale trwa około 3 miesięcy.
Odznaczenia w imieniu prezydenta RP
wręcza wójt gminy.

Dzień Wolontariusza Gminy Michałowice
28 listopada 2015 r., w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach odbyła się gala z okazji Dnia
Wolontariusza Gminy Michałowice;
zorganizowana przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej.

U

roczystości rozpoczęły się spektaklem Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pt. „Kochanek Sybilli Thompson”,
zagranym przez grupę teatralną seniorów
Teatralnia, która działa przy Stowarzyszeniu K40 w Komorowie; wyreżyserowanym
przez Kamilę Skrzyńską.
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– Jak dzielimy się sercem, to stajemy
się lepsi – tymi słowami przywitała licznie
przybyłych wolontariuszy naszej gminy
kierownik GOPS, Iwona Radzimirska.
Dyplomy z tytułami Wolontariusza Roku
2015 Gminy Michałowice 43. wolontariuszom wręczył wójt gminy Michałowice,
Krzysztof Grabka.
– Wolontariusze działają w takich
sferach życia, w których urząd gminy
nie może, ze względu na wyznaczony
urzędowi zakres obowiązków – powiedział wójt. – Wolontariat jest bardzo bliski
urzędowi – podkreślił wójt.

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

– Gmina Michałowice w działalności
wolontariatu wyprzedza inne gminy o 10,
a nawet 20 lat – stwierdziła Barbara Kuchalska – zastępca dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
Koła wolontariatu działają w szkołach
naszej gminy. Wolontariuszami są harcerze
– drużyny działają w szkołach w Nowej Wsi
i Michałowicach. Dobrze zorganizowany
wolontariat działa w bibliotece w Komorowie. Na terenie gminy Michałowice działa 8
kół emerytów, rencistów i inwalidów – razem
ok. pół tysiąca seniorów. Przykłady działalności wolontariatu można długo omawiać.
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Tego dnia, w holu urzędu została zorganizowana wystawa zdjęć przygotowanych
przez wolontariuszy: GOPS, bibliotekę
w Komorowie, zespół szkół w Komorowie
oraz ZHP Pruszków o działalności tych instytucji oraz organizacji.
Podczas przerw i po zakończeniu uroczystości wolontariusze dzielili się swoimi doświadczeniami, opowiadali o swoich osiągnięciach, planowali kolejne
przedsięwzięcia. Kierownik GOPS Iwona
Radzimirska np. opowiadała o międzypokoleniowych warsztatach rękodzieła
artystycznego.
Koordynatorem wolontariatu naszej
gminy z ramienia GOPS jest Marek Piątkowski, a konsultantem wolontariatu Natalia Kremplak. Oni prowadzili galę Dnia
Wolontariatu Gminy Michałowice.
43 wolontariuszom nadano tytuł Wolontariusza 2015 Roku Gminy Michałowice. –
Bardzo trudno było zdecydować się, komu
przyznać ten tytuł, ponieważ na wyróżnienie zasłużyło znacznie więcej osób – podsumowała uroczystość Iwona Radzimirska.
Są nimi: Elżbieta Czarnecka (Michałowice); Zofia Zielińska (Reguły); Anna
Kochlewska, Zofia Zagórska, Feliksa
Ołowska, Hanna Dąbrowska-Pawłowska (Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych

Chorobą Parkinsona); Wiesław Tuka,
Józef Hajduk, Albina Polesinek, Bogumiła i Stefan Zatorscy, Wojciech Irmiński
(Komorów); Urszula Kowalska, Magdalena Zawadzka, Jagoda Sikora, Marcin Turowski, Gabriela Nicińska, Natalia Ozimkowska, Łukasz Chodkiewicz (Związek
Harcerstwa Polskiego); Wojciech Kaczorowski, Filip Raszkowski (Zespołu Szkół
w Michałowicach); Filip Wrześniewski,
Dominika Rozkrut, Zofia Świdzikowska,
Maria Pawlak, Dorota Żelaśkiewicz (najaktywniejsi wolontariusze spośród grupy
animatorów); Julia Sierakowska, Elżbie-

ta Wójcikowska-Konopka (działające na
rzecz biblioteki w Komorowie); Oliwia
Duda, Iga Grzywa, Julia Szpineta (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie); Nina Marszałek, Kamila Fryca,
Julia Milczarczyk, Kornelia Gęsicka, Katarzyna Skrzypczak, Nina Michałowska
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej
Wsi) oraz Dominika Radgowska, Natalia
Chudzyńska-Stępień, Dominika Dąbek,
Maciej Dąbek, Grażyna Wojtowicz-Kubiczek i Katarzyna Kiepas (osoby zgłoszone
przez GOPS). Gratulujemy
Stanisław Szałapak 

Międzypokoleniowe warsztaty

W dniu 21 listopada 2015 r. miała miejsce pierwsza akcja społeczna z udziałem
wolontariuszy seniorów na terenie gminy Michałowice. W trzech lokalizacjach –
Michałowice, Opacz-Kolonia, Komorów – odbyły się Międzypokoleniowe warsztaty każdego wieku.

A

kcja miała na celu integrację międzypokoleniową seniorów i młodzieży, w tym
dzielenie się talentami, umiejętnościami

oraz wytworzenie upominków, które zostały
wykorzystane podczas Gminnego Dnia Wolontariusza. Uczestnicy warsztatów mogli

nabyć umiejętności z zakresu dekorowania
pierników, wyszywania wełną, decoupage,
haftu krzyżykowego oraz techniki zdobienia
kartek świątecznych iris folding. Prowadzącymi warsztaty były mieszkanki, seniorki
oraz członkinie Kół Emerytów i Rencistów.
Akcja społeczna została zorganizowana w ramach projektu Aktywni do setki”
dofinansowanego w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Natalia Kremplak
- Konsultant ds. wolontariatu 

WYKAZ PODMIATÓW KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO PROGRAMU KARTY DUŻEJ RODZINY „RODZINA 3+”
W RAMACH PROGRAMU MOŻNA KORZYSTAĆ Z NASTEPUJĄCYCH ZNIŻEK:
Lp.

Nazwa firmy

Adres

Okres obowiązywania
zniżek

Szczegółowe zniżki
dla posiadaczy Karty Dużej
Rodziny 3+

1.

Księgarnia „Pana Michała”

ul. Jesionowa 5A
05-816 Michałowice

01.06.2015r.-31.12.2015r.

10% na wszystkie artykuły

2.

Przychodnia
„Res-Med”

ul. Ludowa 7
05-816 Michałowice

01.07.2015r.-30.06.2016r.

5% zniżki na szczepienia odpłatne
dla dzieci

3.

Niepubliczny Żłobek
„Misie Patysie”

ul. Wiśniowa 3
05-806 Nowa Wieś

01.08.2015r. do odwołania

Zniżka w wysokości 100 zł
na czesne

4.

Sklep Ogrodniczy

ul. Parkowa 2
05-816 Michałowice

16.09.2015r.-16.09.2016r.

5% zniżki na wszystkie artykuły

Serdecznie zapraszamy wszystkich lokalnych przedsiębiorców do włączenia się do programu „Rodzina 3+ ”.

www.michalowice.pl

11

Akty prawne
Aktualności
Wydarzenia

XI Przegląd Artystyczny Dzieci i Młodzieży i XII Turniej Karate
14 i 15 listopada, w hali gimnastycznej
Zespołu Szkół w Michałowicach odbyły
się przegląd artystyczny i turniej karate dzieci i młodziezy. W obydwu przedsięwzięciach wzięlo udział ponad 800
uczestników z całego województwa
mazowieckiego.

O

rganizatorem jest działający od około
30 lat w naszej gminie Klub Sportowy
„Zdrowie”.
Przegląd artystyczny
W sobotę imprezę uroczyście otworzyli
wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka
oraz prezes Klubu Sportowego „Zdrowie”
Jarosław Gajek. Nagrody młodym artystom wręczał gospodarz obiektu, dyrektor
Zespołu Szkół w Michałowicach Andrzej
Olęcki.
– Jestem bardzo zbudowany tak dużą
frekwencją i waszym zapałem – przywitał
młodych artystów wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka. – Na przeglądzie
artystycznym zdobędziecie to, co jest
bezcenne: występ przed publicznością.
To będzie skutkowało, że staniecie się
bardziej otwarte i śmiałe.
Konferansjerkę przeglądu artystycznego prowadziła, podobnie jak w ubiegłych
latach, Dorota Jastrzębska-Sabała, która
jest instruktorką tańca w Klubie „Zdrowie”. To ona odpowiadała za część artystyczną sobotnio-niedzielnej imprezy.
Przegląd rozpoczął się w przepełnionej
hali gimnastycznej. Zapełniły się wszystkie
miejsca siedzące na parterze oraz zrobiło
się ciasno na balkonach. Publiczność, wiadomo, składała się przede wszystkim z rodziców, rodzin młodych artystów. Głośno,
nie tylko brawami, nagradzała występy.
Feeria barw, różnorodność strojów, najczęściej dynamiczny ruch – z ekspresją
wyrażane idee; młodzieńczy zapał i talent;
energia i subtelność: radość tworzenia;

czyli taniec i śpiew – takie były występy
dzieci i młodzieży, ale i dorosłych w Michałowicach. Otrzymały za to nagrody
w kilku kategoriach.
Występy oceniało jury w składzie: Katarzyna Piwkowska – przewodnicząca, Kaja
Sońta i Zuzanna Zółtowska.
Turniej Karate
Wzięli w nim udział zawodnicy urodzeni
w latach 2004-2008 z mazowieckich klubów. Zawody składały się z dwóch części.
Od rana walczyli zawodnicy w ramach Ligi
Mazowieckiej Karate – czyli był to turniej
dla zaawansowanych. Po południu zaczął się Turniej Ligi Mazowieckiej Karate
„Pierwszy Kroczek” – czyli dla początkujących karateków. Walki odbywały się
równocześnie na trzech matach: A, B i C.
Nagrody: liczne puchary – Puchary Wójta Gminy Michałowice – wręczali zwycięzcom prezes Okręgowego Związku Karate

Województwa Mazowieckiego Tomasz
Lenkiewicz oraz prezes Klubu Sportowego „Zdrowie” Jarosław Gajek.
W zorganizowaniu turnieju pomagali
wychowankowie klubu – ubrani na czarno sędziowie – starsi od zawodników:
uczniowie gimnazjów, szkół średnich
oraz studenci, a także dorośli.
Jarosław Gajek, mieszkaniec Opaczy-Kolonii od urodzenia, trenerem został jakieś trzydzieści lat temu, od ok. piętnastu
lat jest działaczem sportowym. Nadal prowadzi treningi. Na przykład teraz, w Zespole Szkół w Michałowicach, prowadzi
za darmo kurs samoobrony dla 24 pań.
W punkcie medycznym siedział lekarz
Rafał Brzeziński – również karateka (pomarańczowy pas). Na szczęście rzadko
musiał udzielać pomocy – zdarzyło się
kilka drobnych urazów; ale dziewczyny
nie płakały, a „chłopaki, wiadomo, nie płaczą”.
Wśród licznych pucharów wyróżniały
się trzy największe. Otrzymały je drużyny
za całoroczną rywalizację.
Najwięcej punktów zdobył KSW BUSHI
– 104, drugie miejsce zajął MKKK Ostrołęka– 75, a trzecie KS „Zdrowie” – 68.
– Dziękujemy naszym wojownikom –
tymi słowami prezes klubu „Zdrowie” Jarosław Gajek zamknął XII Turniej Karate
o Puchar Wójta Gminy Michałowice. – Do
zobaczenia za rok – powiedział.
Szczegółowa lista zwycięzców znajduje się na stronie internetowej Klubu
Sportowego Zdrowie
Tegoroczny przegląd i turniej zostały sfinansowane z dotacji gminnej.
Stanisław Szałapak 

12

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

Nr 6 grudzień 2015

Po prostu
Wydarzenia
czytaj...

Uroczystość w OSP Nowa Wieś
10 października 2015 nastąpiło uroczyste otwarcie rozbudowanej strażnicy oraz oddanie do użytku nowego wozu bojowego, do którego kluczyki na ręce Jerzego Pokropka, prezesa OSP, przekazał Krzysztof Grabka, wójt gminy.

P

odczas wystąpienia okolicznościowego Elżbieta Biczyk,
również jako mieszkanka Nowej Wsi, powiedziała, że służba strażaków zasługuje na najwyższe uznanie. „Wyzwań może
być wiele, dawniej strażacy gasili pożary, dzisiaj wyjeżdżają też
do wypadków drogowych, powodzi, katastrof kolejowych, budowlanych, chronią środowisko naturalne. Jako gmina możemy
wyposażyć ich w nowoczesny sprzęt, który zapewni im bezpieczeństwo podczas akcji i zwiększy skuteczność podczas prowadzonych działań. I to robimy ceniąc ich strażacką służbę.” Watro
dodać, że strażacy z OSP w Nowej Wsi w ostatnim roku wyruszyli do akcji 150 razy.
Uroczystość była znakomitą okazją do uhonorowania najlepszych strażaków. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
odznaczony został druh Witold Gipsiak. Srebrnym Medalem za
Zasługi dla Pożarnictwa – druh Paweł Parol i druh Mariusz Górski. Natomiast Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa –
druh Kacper Pokropek i druh Kazimierz Wojciechowski. Odznaczenia wręczyli druh Andrzej Wasilewski, wiceprezes Zarządu
O.W.Z. OSP RP, druh Zbigniew Kaliszyk, przedstawiciel ZG.Z.
OSP RP. oraz druh Jacek Gromek, prezes Zarządu O.P.Z. OSP
RP. Odznaką Strażak Wzorowy zostali odznaczeni: druh Piotr
Wiśniewski, druh Adrian Kadyszewski i druh Cezary Haber. Odznaki wręczył druh Jacek Gromek.
Kolejnym wyróżnieniem było nadanie Krzyża Koronnego dla Mecenasów Wielu Inicjatyw i Przedsięwzięć na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa w powiecie pruszkowskim. Odznaczeniem tym wyróżniony został druh Jerzy Pokropek i druh Andrzej Mąkal.
Natomiast Krzysztofowi Grabce i druhnie Reginie Rokicie został przyznany złoty Honorowy „Krzyż na Straży” w podziękowaniu za działalność na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w powiecie pruszkowskim.

Zakup samochodu i rozbudowa strażnicy współfinansowane
były przez gminę Michałowice. W trakcie uroczystości wójt,
Krzysztof Grabka podziękował instytucjom i osobom, które
przyczyniły się także do realizacji tych inwestycji. A są nimi:
Komenda Główna PSP i Mazowiecki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (współfinansowanie zakupu samochodu) oraz Krzysztof Pruszyński – właściciel firmy Blachy
Pruszyński i Paweł Monkiewicz – firma Monkiewicz (wsparcie
rozbudowy remizy). Zostały również odczytane listy gratulacyjne m.in. od Komendanta Głównego PSP oraz prezesa Zarządu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Atrakcją był występ orkiestry OSP Nadarzyn, która zaprezentowana wiele utworów, łącznie z muzyką ludową. A po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni na gorącą,
strażacką grochówkę.

Beata Izdebska-Zybała 

Powitanie jesieni
3 października 2015 r., w zabytkowym parku w Regułach odbył się rodzinny piknik „Powitanie jesieni”.
– Inne miejscowości naszej gminy na piknikach czy festynach
żegnały lato, a my witamy jesień – stwierdziła witając uczestników
imprezy sołtys Reguł, Magdalena Krajnik-Partyka.
– Cieszę się z tak dużej frekwencji – powiedział, składając życzenia dobrej zabawy – wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka.
W ognisku skwierczały kiełbaski. Mieszkańcy Reguł zjadali je
przy rozstawionych niedaleko ogniska stołach. Długo trwały dobrosąsiedzkie rozmowy. Tak zwane „deski” zapełniły się, wręcz przepełniły tancerzami, kiedy zrobiło się zupełnie ciemno. Zabawę prowadził didżej Paweł-Pablo: Ze swojego laptopa przeboje wszech
czasów oraz stosował dyskotekowe efekty specjalne: kolorowe
rozbłyski i znikającą mgłę.
Przy stoisku plastycznym dzieci wykonywały ludziki oraz różne,
niekiedy przedziwne stworki z kasztanów i żołędzi, a z kolorowych
liści najczęściej bukiety, ale też kompozycje i awangardowe kolaże czy korale z jarzębiny. Obok powstawały zwierzęta i przedmioty
z balonów, a dzieci dzięki wolontariuszkom, które cierpliwie malowały buźki, zamieniały się w przeróżne postaci.
Wolontariusze GOPSu założyli szkołę robienia ogromnych baniek
mydlanych. W parku zrobiło się tłoczno od kolorowych, lekkich kul.
Uczestnicy pikniku mogli zmierzyć się w rozgrywkach gier plan-

szowych, a były to m.in.: „Pędzące żółwie”, „Wilki i owce” czy „Mali
powstańcy”.
Po parku majestatycznie stąpał kucyk, o imieniu Spray – srokatej
maści. Woził dzieci na swym grzbiecie. Lubił, gdy dziecko w podziękowaniu za przejażdżkę pogłaskało go.
Po zapadnięciu zmroku przyjechała OSP z Nowej Wsi – z ogromnym kotłem grochówki. Do strażaków ustawiła się długa kolejka.
Impreza została sfinansowana z funduszu sołeckiego.
Sołtys Reguł i Rada Sołecka dziękują wolontariuszom GOPS za
pomoc i zaangażowanie!
Stanisław Szałapak 

www.michalowice.pl
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Nowe przedszkole w Michałowicach
14 października 2015 r., odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Gminnego
Przedszkola w Michałowicach. W uroczystości wzięli udział m.in. starosta pruszkowski, Zdzisław Sipiera oraz wójt gminy
Michałowice, Krzysztof Grabka.

D

ecyzja o postawieniu nowego budynku
przedszkola została podjęta w kwietniu br. Szybko przebiegały prace projektowe. W lipcu zostały przygotowane moduły
obiektu, w sierpniu ruszyły prace na placu
budowy, a 1 września w nowym budynku
rozpoczęły się zajęcia dla przedszkolaków.
W nowym budynku uroczystość rozpoczął wzruszający: milusiński występ
przedszkolaków. Występowała grupy:
trzylatków „Misie”, „Pszczółki” oraz Zajączki – pięciolatków. Konferansjerkę prowadził aktor Zbigniew Kozłowski, ojciec
dwójki dzieci, zaprzyjaźniony z przedszkolem. Za występ każde dziecko otrzymało od wójta upominek.
Nowej placówki oświatowej pogratulował starosta pruszkowski, Zdzisław
Sipiera. Podkreślił, iż nasza gmina od lat
przeznacza duże środki na infrastrukturę oświaty. Złożył życzenia, by praca
w oświacie była doceniana i nagradzana.
– U nas, w naszej gminie nie widać niżu
demograficznego – stwierdził wójt gminy.
Nowy budynek stanął tak szybko, ponieważ taka była potrzeba. Złożył życzenia
i podziękował personelowi przedszkola.
– Cieszę się, że jestem dyrektorem
tego przedszkola, w gminie, która tak dba
o oświatę – powiedziała dyr. Renata Bontron.
W przemówieniu podziękowała osobom zaangażowanym w budowę przedszkola.

Wstęgę przecięli m.in. starosta pruszkowski, Zdzisław Sipiera, przewodnicząca
Rady Gminy Michałowice, Elżbieta Biczyk
oraz wójt Krzysztof Grabka. Nowy budynek poświęcił ks. Marek Małkiewicz – proboszcz parafii Michałowice-Opacz.
Wśród uczestników uroczystości byli
m.in.: Małgorzata Wojtaszewska – zastępca dyrektora Wydziału Zwiększania Szans
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz zaprzyjaźnieni z michałowickim
przedszkolem dyrektorzy przedszkoli z: gminy Raszyn i dzielnic m.st. Warszawy, a z naszej gminy: radni, przedstawiciele jednostek
organizacyjnych i pomocniczych, dyrektorzy
placówek oświatowych, oraz przedstawiciele
rady rodziców michałowickiego przedszkola.
***
Dyrektor Gminnego Przedszkola w Michałowicach Renata Bontron dziękuje:

nauczycielkom
- za przygotowanie występu: „Pszczółek” – Małgorzacie Rogalskiej i Teresie Jaskólskiej, „Zajączków” – Marcie Izdebskiej,
Małgorzacie Brzezińskiej „Misiów” – Annie
Racięckiej i Agnieszce Worobiec oraz Ninie Wojcieszko-Kowalskiej – nauczycielce rytmiki, która pomogła przygotować
przedstawienie od strony muzycznej;
- wicedyrektor Agnieszce Czekalskiej
oraz Monice Derleckiej, Agnieszce Białobrzeskiej za dekoracje;
- kierownikowi gospodarczemu Elżbiecie Korczak oraz paniom kucharkom;
słowem wszystkim pracownikom oraz rodzicom: przewodniczącemu Rady Rodziców Pawłowi Troniarzowi, członkom rady
Agnieszce Sadłos i Magdalenie Koryckiej.
Stanisław Szałapak 

Uroczyste otwarcie świetlicy w Pęcicach Małych
W sobotę, 21 listopada, odbyła się uroczystość przekazania
do użytku nowo wybudowanej świetlicy w Pęcicach Małych.

M

ieszkańcy dysponują wspaniałym budynkiem świetlicy, który wybudowany został na terenie gminnej działki, na której
znajduje się już plac zabaw dla dzieci, letnia wiata i siłownia zewnętrzna dla dorosłych.
Uroczystość otwarcia świetlicy zorganizował Zdzisław Krupa, sołtys
Pęcic Małych, który powiedział, że jest szczęśliwy, że doczekał tego
momentu, a widok tulu mieszkańców obecnych podczas otwarcia jest
budujący. Uroczystość oddania świetlicy do użytku zgromadziła wiele
osób, jak również samorządowców z terenu naszej gminy.
Uroczystego poświęcenia budynku dokonał ksiądz Grzegorz
Jasiński, proboszcz parafii w Pęcicach. Ksiądz Jasiński, życzył,
aby świetlica była dobrym miejscem spotkań mieszkańców.
Podczas uroczystości głos zabrał wójt gminy Krzysztof Grabka, który sołtysowi Zdzisławowi Krupie ofiarował między innymi
kalendarz na kolejny – 2016 rok, aby „zaznaczać terminy spotkań
mieszkańców w świetlicy” i powiedział, że najważniejsi są ludzie.
Życzył wszystkim, aby czerpali jak najwięcej przyjemności i radości ze wspólnego przebywania w sąsiedzkim gronie.
Elżbieta Biczyk przewodnicząca rady, życzyła zebranym, aby
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integrowanie się mieszkańców było owocne i żeby nie zabrakło
im pomysłów przy organizowaniu spotkań w świetlicy. Wzruszający był moment, gdy mieszkańcy Pęcic Małych dziękowali sołtysowi – Zdzisławowi Krupie, za energię i przede wszystkim czas,
który poświęcił w czasie budowania świetlicy.
Wszystkim zebranym: mieszkańcom i gościom dopisywały humory. Przy słodkim poczęstunku mieszkańcy wspaniale się integrowali.
Beata Izdebska-Zybała 
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Wystawa Gmina Michałowice - cztery pory roku
20 listopada br. w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, odbył się
wernisaż malarstwa pt. „Gmina Michałowice cztery pory roku” wzbogacony
występem poetycko-muzycznym – XIX-wieczna miłosna poezja francuska w wykonaniu Joanny Jagiełło (poetka,
pisarka, malarka), gitara, śpiew, recytacja wierszy i Jerzego Borkowskiego
(tłumacz poezji francuskiej), recytacja.

W

ystawa prezentowanego malarstwa
jest efektem dwuletniego pleneru, prowadzonego głównie w weekendy,
w każdą porę roku, przez malarzy mieszkających na terenie gminy. Do wspólnego
malowania zaprosili swoich znajomych
z Warszawy i jej okolic, malujących na co
dzień w pracowni Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury przy ul. Emilii
Plater w Warszawie.
Celem pleneru było utrwalenie na płótnie piękna przyrody i architektury terenów należących do gminy Michałowice.
W plenerze wzięło udział 16 artystów
malarzy profesjonalnych i nieprofesjonalnych, jak również dopiero wchodzących
w tajniki malarstwa. Są to twórcy w różnym wieku, mający różne zawody, dla
których malarstwo jest pasją i oderwaniem od codziennej egzystencji, również

osoby niepełnosprawne. Efektem pleneru jest ponad 40 obrazów malowanych
w technice olejnej na płótnie. W zależności od wrażliwości i artystycznych
upodobań twórców powstały obrazy
realistyczne, odrealnione i abstrakcyjne. Pasja, radość tworzenia, fascynacje
pięknem otaczającej przyrody i architektury są wyraźnie widoczne w prezentowanych obrazach.

Malarze biorący udział w plenerze i wystawie to: Jan Dil, Jerzy Dołżyk, Lidia
Dworak, Joanna Jagiełło, Barbara Jędra,
Zbigniew Kotynia, Aneta Kowalczyk, Jarosław Kujda, Justyna Kuna, Kamila Kuna,
Barbara Martynowicz, Ryszard Materka,
Hanna Mysłowska, Katarzyna Puczyłowska, Lena Rokitnicka, Weronika Szczepkowska
Kamila Kuna 

Recitale w pałacu w Pęcicach
18 październiak i 22 listopada w Pęcicach odbyły się recitale: aktorki, reżyserki i kompozytorki, Żanny Gierasimowej
oraz aktorki Teatru Ateneum w Warszawie, Katarzyny Łochowskiej. Organizatorem było Stowarzyszenie K40. W spotkaniach uczestniczył Krzysztof Grabka,
wójt gminy Michałowice.

R

ecital Żanny Gierasimowej, który zatytuowany był „Walc Baston”, rozpoczął się właśnie tym utworem. W repertuarze pieśniarskim artystki dominują dwa
nurty, wzajemnie się przenikające i uzupełniające. Jeden – to nastrojowe piosenki
o miłości, tęsknocie i namiętności. Są tam
piosenki pełne radości życia, ale również
nostalgiczne poszukiwania prawdziwych
uczuć. Drugi nurt – to białogwardyjskie
piosenki emigracyjne, które w nowatorskiej formie oddają klimaty porewolucyjnej tułaczki. Są tam więc przejmujące
tęsknotą wspomnienia utraconego kraju
ojczystego, snute w pyle obcych krajów
i miast, które stały się na zawsze tymczasowym domem. I takie też utwory w niedzielny wieczór, w pałacu w Pęcicach,
śpiewała Żanna Gierasimowa

Zgromadzona publiczność była pod
wielkim urokiem jej talentu i repertuaru.
Recital obejrzała i wysłuchała go również
Elżbieta Marylska, dawna właścicielka pałacu w Pęcicach.
Recital Katarzyny Łochowskiej zatytułowany był „Piosenki z teatru i salonu.”
Artystce towarzyszyli muzycy: Marcin Mazurek – fortepian i Daniel Biel – kontrabas.
Artystka rozpoczęła swój występ piosenką
Andrzeja Poniedzielskiego „Piosenka jest
dobra na wszystko”, a następnie śpiewała
piosenki kabaretu „Starszych Panów”, jak
choćby „Stacyjka zdrój” czy „O Romeo”,
a także Bertolda Brechta z „Opery za trzy
grosze”.
Następnie śpiewała utwory, które wykonywały przed nią znakomite artystki:
Dalida, Edith Piaf, Ordonka i Marlena
Dietrich. Katarzyna Łochowska śpiewała
między innymi: „Miłość ci wszystko wybaczy” „Johnny”. Artystka zachwyciła publiczność pięknym wykonaniem Sonetów
Williama Szekspira: 49 i 102. Artystka
otrzymała gromkie brawa, jej występ został przyjęty bardzo entuzjastycznie. Katarzyna Łochowska jest aktorką Teatru
Ateneum w Warszawie. W teatrze wystę-

www.michalowice.pl

puje w wielu sztukach, które znakomicie
wykorzystują jej wielki talent.
Występy w Pęcicach zostały sfinansowane w ramach gminnej dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury
i dziedzictwa narodowego.
Beata Izdebska -Zybała 
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Oświata

Rajd Pęcicki
1 października odbył się Rajd Pęcicki upamiętniający 71.
rocznicę boju pod Pęcicami. Uroczystość odbyła się przy
Pomniku Mauzoleum w Pęcicach.

J

uż po raz dwunasty pod pomnik pieszo przybyli uczniowie ze wszystkich gminnych szkół. Zebranych powitała Ewa Dymura, dyrektor
szkoły w Nowej Wsi. Powiedziała, że jest szczęśliwa i usatysfakcjonowana, że każdego roku może spotykać się z młodzieżą tu – w miejscu,
gdzie młodzi ludzie, w czasie wojny, oddali życie za wolności Ojczyzny.
W uroczystości pod pomnikiem obecni byli również przedstawiciele
urzędów i organizacji, kombatanci i rodziny poległych.
Uroczystość rozpoczęła się od wspólnej modlitwy. Następnie Bożena Żelazowska, zastępca szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych zwróciła się młodzieży dziękując im za kultywowanie
pamięci o ofiarach II wojny światowej. Do zebranych zwrócił się również
Czesław Łukasik, uczestnik boju pod Pęcicami, któremu udało się przeżyć tę nierówną walkę. Raz jeszcze przywołał tamte dni i bohaterów boju
pod Pęcicami.
Podczas uroczystości rozstrzygnięty został konkurs poetycko – plastyczny „Ci, co zginęli w walce…”, pod patronatem Wójta Gminy Michałowice. I miejsce w kategorii najlepsza praca poetycka otrzymała
Halszka Bednarczyk ze szkoły w Komorowie, natomiast w konkursie
plastycznym - Jakub Wiszniewski ze szkoły w Nowej Wsi.

Nagrody wręczała Elżbieta Biczyk, przewodnicząca Rady Gminy Michałowice i Krzysztof Grabka, wójt gminy. Na zakończenie uczniowie
z gimnazjum w Michałowicach i Nowej Wsi śpiewali piosenki powstańcze, m.in. Warszawo ma i Warszawski dzień.
Po złożeniu wieńców, zapaleniu zniczy i zakończeniu uroczystości organizatorzy zarosili wszystkich do pobliskiego parku, gdzie rozpalone
zostały ogniska. Można było częstować się strażacką grochówką, upiec
kiełbaskę. Była gorąca herbata i kawa.
Beata Izdebska Zybała 

Wspomnienie
Są ludzie , którzy żyją wiecznie w pamięci innych. Taką postacią jest pani
Urszula Osiecka (1921-2015) - długoletni nauczyciel szkoły w Michałowicach.

M

y, wychowankowie Pani Urszuli, uważamy się za wyróżnionych, że uczyła nas właśnie Ona – wyjątkowy człowiek
i wyjątkowy nauczyciel. Kiedy pojawiła się
w naszej klasie, w małym szkolnym michałowickim baraku, był rok 1959.
Pani Osiecka została wychowawczynią
blisko czterdzieściorga trzecioklasistów,
uczyła też języka polskiego i historii. Kontakt z Nią nie przypominał wyłącznie relacji
mistrz – uczeń. Pani Urszula potrafiła jednocześnie zainteresować dzieci materiałem,
przekazywanym na lekcjach i okazywać
matczyne ciepło, zrozumienie, serdeczność. Odczuwali to zwłaszcza uczniowie,
tęskniący za swoimi nieobecnymi, zapracowanymi matkami. Interesowała się naszymi
postępami w nauce, naszymi dziecięcymi
kłopotami. Starała się wspierać i pomagać,
będąc jednocześnie bardzo sprawiedliwym
mentorem. Nawet najzdolniejsi otrzymywali oceny niedostateczne, jeśli z lenistwa
nie odrobili pracy domowej. Pani Osiecka
potrafiła, jako nauczyciel z powołania, przybliżyć podczas zastępstw uczniom – matematycznym abnegatom nawet przedmioty
ścisłe, niebędące jej, humanistki domeną.
Tymczasem w Michałowicach powstała
piękna nowa szkoła, tak zwana Tysiąclatka, do której przenieśliśmy się z małego
baraku. Tutaj Pani Urszula uczyła najpierw
nas, dzisiejszych sześćdziesięcioparo-
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latków i kolejne, coraz młodsze pokolenia. Dla mnie została jakby drugą matką,
ogromnie zresztą cenioną i szanowaną
przez tę rodzoną. Jej błogosławieństwo
otrzymałam przy swoim ślubie, jej w listach
i telefonach opowiadałam o przebiegu
wymarzonych studiów polonistycznych,
potem o dzieciach i wreszcie o codziennym borykaniu się z rzeczywistością żony
marynarza, która wyjechała na Wybrzeże.
Kilkakrotnie też spotykałyśmy się podczas
moich przyjazdów do Warszawy. Ona również dzieliła się z nami swoimi przeżyciami
i niejedną refleksją, ale była tak skromna,
że nie wspomniała nigdy o swoich wybitnych osiągnięciach pedagogicznych
– nagrodzonych złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, złotymi Odznakami i medalem. Zanim wzięła pod opiekę naszą michałowicką czeredę, w latach powojennych była organizatorką życia kulturalnego na terenie
gminy Pomiechówek, propagowała czytelnictwo poprzez kontakty z wydawnictwem
„Czytelnik”, opiekowała się kołem PCK.
Później działała w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim i organizowała tam kursy dla analfabetów. Mieszkając już w Michałowicach,
pełniła funkcje radnej Gromadzkiej Rady
Narodowej w Opaczy oraz przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury. W 1974
roku Pani Osiecka otrzymała złoty Krzyż
Zasługi, w 1978 – złotą Odznakę Związku
Nauczycielstwa Polskiego, w 1980 - złotą
Odznakę Honorową „Za zasługi dla Warszawy”, w 1974 roku - Nagrodę Ministra
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Oświaty i Wychowania II stopnia, w 1986
roku – pamiątkowy medal „Za szczególne
zasługi dla rozwoju oświaty w stołecznym
województwie warszawskim”, zaś w 1987
roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski – „Za trzydziestoletnią, szczególnie
wyróżniającą pracę pedagogiczną”.
O wszystkim tym dowiedzieliśmy się
dopiero po przejściu naszej Najlepszej
i Najmilszej Nauczycielki do innego świata, na tamtą stronę, gdzie, jak mniemamy,
spędza piękne chwile u Bożego Tronu,
otoczona duszyczkami dzieci i całą masą
książek. Wszak po zakończeniu w 1976
roku nauczycielskiej kariery i przejściu
na emeryturę jeszcze wiele lat pracowała
w szkolnej bibliotece (do 1990 roku).
Cześć Jej pamięci. Bardzo nam brakuje
naszej Nauczycielki – człowieka rzadkiej klasy i wyjątkowego kalibru. Dziękujemy Pani
Urszulko, że uczestniczyła Pani w naszym
życiu. Czujemy się zaszczyceni i wyróżnieni,
że dane nam było zostać Jej wychowankami.
W imieniu rzesz uczennic i uczniów pani
Urszuli Osieckiej –
Elżbieta Strzałkowska
z domu Zalewska 
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Turniej „MAZOVIA CUP 2015”
W sobotę, 28 listopada, w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Komorowie odbył się turniej koszykówki „MAZOVIA CUP 2015”. Uczestniczyły w nim drużyny reprezentujące
gminy: Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowice, Nadarzyn i Podkowę Leśną.

W

tym roku mistrzostwo turnieju wywalczyli zawodnicy z Brwinowa. Drugie
miejsce zajęli koszykarze z gminy Michałowice. Tytuł najlepszego zawodnika turnieju
„MAZOVIA CUP 2015” zdobył Adrian Lewandowski, sportowiec z Brwinowa.
Rozgrywki rozpoczęły się już przed godziną 9. Drużyny startujące w zawodach
to reprezentacje szkół gimnazjalnych z zachodniej części Mazowsza. Zmagania
młodych sportowców obserwowali wójt,
Krzysztof Grabka, prezes Mazovi i burmistrz
gminy Brwinów, Arkadiusz Kosiński, a także Małgorzata Głodowska, dyrektor szkoły
w Komorowie.

Nad całością rozgrywek czuwał sędzia
międzynarodowy Tomasz Prasolik.
Ostatecznie do finału weszły drużyny
z Brwinowa, Michałowic, Nadarzyna i Błoni. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna
z Nadarzyna. Natomiast finałowy mecz
Brwinów – Michałowice zwyciężyli koszykarze z Brwinowa tylko jednym punktem.
Zmieniając w ten sposób kolejność wyniku

z poprzednich lat. Na zakończenie turnieju
odbyła się ceremonia wręczenia nagród.
Wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka
i burmistrz Brwinowa, Arkadiusz Kosiński
wręczali puchary, medale i nagrody.
Koordynatorem i organizatorem zawodów
był Grzegorz Tomaszewski, trener i jednocześnie nauczyciel WF w komorowskiej szkole.
Beata Izdebska –Zybała 

Sukcesy koszykarzy z Komorowa
Śmiało można powiedzieć, że koszykarska akademia
z Komorowa to sportowa marka gminy Michałowice. Po
raz kolejny, dzięki wysokim umiejętnościom, młodzi sportowcy godnie reprezentowali i rozsławili gminę.

W

Ełku, w dniach 16-18 października br., odbywał się VIII Międzynarodowy Turniej Mini Koszykówki Nenufar Cup o puchar prezydenta miasta Ełk. Brały w nim udział drużyny z rocznika 2005: z Litwy,
Estonii oraz Polski. UKS Komorów wygrał wszystkie mecze, zdobywając złoty medal i wspaniały puchar, a także pamiątkowe koszulki.
W finale zawodnicy zmierzyli się z renomowaną drużyną Trefla Sopot
(trenującą 5 razy w tygodniu), wygrywając 29:20. Najlepszym zawodnikiem turnieju MVP wybrano zawodnika z UKS Komorów, Franciszka
Szulara.
Najlepiej rzucającym zawodnikiem w konkursie rzutów osobistych
został zawodnik UKS Komorów, Kowalski Jakub, który w nagrodę
otrzymał książkę o Lakersach.
Do piątki najlepszych koszykarzy tego międzynarodowego turnieju
wybrano dwóch zawodników z Komorowa, Piotra Walczaka oraz Tadeusza Engela.
W pierwszym dniu turnieju podczas ceremonii otwarcia został rozegrany konkurs rzutowy. W konkursie brało udział 8 zawodników, po
jednym reprezentancie z każdej drużyny. Tu zwyciężył także zawodnik
UKS Komorów, Adam Janik (skuteczność 100% - 5 trafionych z 5 pozycji).
Tydzień wcześniej, 11 października br., w Grójcu odbył się ogólnopolski turniej dla rocznika 2006, w którym jeszcze młodsi koszykarze
dzielnie walczyli, ostatecznie plasując się na drugim miejscu. W turnieju zmierzyły się ze sobą 4 drużyny: AZS Skierniewice, MUKS Basket
Warszawa, UKS Komorów oraz gospodarz turnieju - MKS Grójec.
Do piątki gwiazd turnieju wybrano Filipa Kowalczyka, który z racji na
duży potencjał w UKS Komorów trenuje już z chłopcami 3 lata starszymi.
W dniu 28 listopada w zmodernizowanej hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie odbył się ogólnopolski turniej koszykówki dla chłopców z rocznika 2006 i młodszych, o puchar UKS Komorów.

Do Komorowa przyjechały drużyny: TKM Włocławek, Ósemka Skierniewice oraz Regnum Bydgoszcz.
Gospodarze nie byli gościnni, odnosząc spektakularne zwycięsto
w turnieju. Zawodnik UKS Komorów został wybrany także najlepszym
zawodnikiem turnieju - Filip Kowalczyk, kapitan drużyny. Podczas turnieju rozgrano także konkurs rzutów osobistych oraz konkursów rzutów z różnych pozycji. W pierwszym zwyciężył Maksymilian Niemirowicz- Szczytt, a w drugim Filip Kowalczyk.
Akademia koszykówki z UKS Komorów wystąpiła w następującym
składzie:
Kowalczyk Filip, Borek Filip, Niemirowicz Szczytt Maks, Wdówik
Franciszek, Czeladko Jan , Woźniak Bartek, Jurkowski Adam, Jaremczuk Piotr, Kulpik Adrian, Małecki Maciej, Skrętowski Karol, Tokarski
Łukasz, Bukowski Marek, Konstanty Hoszowski. Trenerem drużyny
jest Grzegorz Tomaszewski, asystentem Radosław Kusy.
Turniej odbył się dzięki staraniom i wysiłkom rodziców oraz UKS KOMORÓW.
Grzegorz Tomaszewski 
Zawodnikom i trenerom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów
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Prawo Miejscowe
Środowisko
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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:
Telefony
bezpośrednie:

– Zieleń;
1010
– Zieleń;
2 ––Dowody
– Numeryporządkowe
porządkowe nieruchomości
1111
– Numery
nieruDowodyi meldunki;
i meldunki;
3 ––Działalność
i dzierżawa
gruntów; gruntów;
chomości
i dzierżawa
Działalnośćgospodarcza;
gospodarcza;
4 ––Awarie
– Podziałnieruchomości
nieruchomości i rolnictwo;
1212
– Podział
Awariewodno-kanalizacyjne;
wodno-kanalizacyjne;
5 ––Rozliczanie
opłat
wodno-kanalizacyjnych;
13 i–rolnictwo;
Planowanie przestrzenne;
Rozliczanie
opłat
wodno6 – Podatki;
– Zamówienia
Publiczne;
1314
– Planowanie
przestrzenne;
-kanalizacyjnych;
7
– Promocja; Publiczne;
1415
– Zamówienia
6 ––Inwestycje
Podatki; wodno-kanalizacyjne;
8
– Kultura i sprawy społeczne;
1516
– Promocja;
7 ––Utrzymanie
Inwestycjedróg;
wodno-kanalizacyjne;
9
komunalne,
– Obronai sprawy
cywilna.społeczne;
1617
– Kultura
8 ––Odpady
Utrzymanie
dróg; utrzymanie poi czystości;
17 – Zarządzanie kryzysowe.
9 –rządku
Utrzymanie
porządku i czystości,
odpady komunalne;

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

0 ––Kancelaria
Kancelariaogólna;
ogólna;

– 22 350-91-11
Kasa:Odpady
22 350-91-14
Rozliczanie
opłat za odpady
350-91-12
(czynna:
pon. 9.15-16.30,
wt.-pt.– 22
8.15-15.30,
Rozliczanie
faktur za miesiąca
wodę i kanalizację
– 22do
350-91-30
w ostatni
dzień roboczy
kasa czynna
12.00)
kasa: 22
350-91-14
(czynna:
pon. 9.15-16.30,
wt-pt 8.15-15.30,
Rozliczanie
faktur
za wodę
i kanalizację
– 22 350–91–30
w ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 12.00)

GMINNE jEDNOsTkI
JEDNOSTKI ORGANIZACYjNE
ORGANIZACYJNE
••Gminny
GminnyOśrOdek
OśrodekPOmOcy
PomocySPOłecznej
Społecznej
Gminy
GminymichałOwice
Michałowice
Reguły,
Powstańców
Warszawy
1,
Reguły,ul.ul.Aleja
Aleja
Powstańców
Warszawy
1,
05-816
Michałowice,
05-816
Michałowice,
tel.
350-91-20,
fax 22
tel.2222
350–91–20,
fax350-91-21
22 350–91–21
• zeSPół
•
ZespółObSłuGi
ObsługiekOnOmicznOEkonomiczno-Admini-adminiStracyjnej Szkół
stracyjnej Szkół
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
05-816 Michałowice,
05-816 Michałowice,
tel. 22 350-91-60, fax 22 350-91-61
tel. 22 350–91–60, fax 22 350–91–61
• Gminna kOmiSja dS. PrOfilaktyki

•i G
minna Komisja ds.
Profilaktyki
rOzwiązywania
PrOblemów
i RozwiązywaniawProblemów
alkOhOlOwych
michałOwicach
w Michałowicach
zAlkoholowych
Siedzibą w nOwej
wSi
z Główna
siedzibą
Wsi
ul.
52w
A, Nowej
05-806 Komorów,
ul.22
Główna
52 A, 05–806 Komorów
tel.
758-28-22
tel. 22 w758–28–22
(dyżury
w każdy
(dyżury
każdy czwartek
w godz.
17.00-19.00)
czwartek
w godz. 17.00–19.00)
w
godz. 17.00-19.00)

• zeSPół
•
ZespółSzkół
Szkół OGólnOkSztałcących
Ogólnokształcących
im.
im.marii
MariidąbrOwSkiej
Dąbrowskiejw
wkOmOrOwie
Komorowie
ul.
Dąbrowskiej
12/20,
ul.Marii
Marii
Dąbrowskiej
12/20
05-806
Komorów,
05–806
Komorów,
tel. 22 758-06-37 ZSO i szkoła podstawowa
tel. 22 758–06–37 ZSO i SP
tel. 22 758-02-48 liceum
tel.2222
758–02–48
liceum
tel.
758-08-95
gimnazjum
tel. 22 758–08–95 gimnazjum
• zeSPół Szkół w michałOwicach

•ul.
Zespół
SzkolnaSzkolno–Przedszkolny
15,
05-816
Michałowice,
im. Mikołaja
Kopernika w Nowej Wsi
tel.
723-86-21
ul.22
Główna
96, ZS
05–806 Komorów
tel.
723-84-58
szkoła
podstawowa
tel.2222
758–26–05
szkoła
tel.
753-02-40
gimnazjum
tel.2222
758–26–51
przedszkole
• zeSPół SzkOlnO-PrzedSzkOlny

• Zespół Szkół w Michałowicach
im. mikOłaja kOPernika w nOwej wSi
ul.Główna
Szkolna
ul.
96,15, 05–816 Michałowice
tel. 22Komorów
723–86–21 ZS
05-806
tel.2222
723–84–58
szkoła podstawowa
tel.
758-26-05
szkoła
tel.
758-26-51
przedszkole
tel.2222
753–02–40
gimnazjum

• Gminne
•
GminnePrzedSzkOle
przedszkole w Michałowicach
wul.michałOwicach
Szkolna 13, 05–816 Michałowice,
ul.
Szkolna
13, 05-816 Michałowice,
tel.
22 723–83–80
tel. 22 723-83-80

• Gminna biblioteka publiczna
• Gminna
bibliOteka
Publiczna
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
w Michałowicach
GMINY
MIChAŁOWICE
wul.michałOwicach
Szkolna
15, 05–816 Michałowice
ul.
Raszyńska
34, podstawowej)
(budynek
szkoły
05-816
Michałowice,
tel./fax 22 723–86–00
tel./fax
22 723-86-00
Filia biblioteki
mieści się w Nowej Wsi
(budynek
gminnego
Filia biblioteki
mieści sięprzedszkola)
w Nowej Wsi
ul. Główna
52A, przedszkola)
(budynek
gminnego
05–806
ul.
GłównaKomorów
52A, 05-806 Komorów
tel./fax2222758-28-72
758–28–72
tel./fax
•
GminnabibliOteka
Biblioteka Publiczna
Publiczna
• Gminna
Komorowie
wwkOmOrOwie
ul.Kraszewskiego
Kraszewskiego
3, 05–806
Komorów,
ul.
3, 05-806
Komorów,
tel.
tel.2222758-01-84
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 do 78
STAROSTWO POWIATOWE
StarOStwO POwiatOwe
tel.
tel. 22
22 738-14-00
738-14-00
OŚWIETLENIE ULICZNE
Oświetlenie
OŚWIETLENIE uliczne
ULICZNE
Firma „ŚWIĘCKI”, konserwacja@swiecki.pl,
Firma „ŚWIĘCKI,
konserwacja@swiecki.pl,
Firma
CIEŚLIKOWSKI
tel. 22 720-39-07
tel.
tel. 692-469-767
692-469-767
awarieSIECI
SieciKANALIZACYJNEJ
kanalizacyjnejI SANITARNEJ
i Sanitarnej
AWARIE
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Wodno-Ściekowej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
„GEA-NOVA”Sp.
Sp. zz o.
o. o.,
o., 05-082
05-082 Stare
Stare Babice,
Babice,
„GEA-NOVA”
ul.
Kutrzeby
38
ul. Kutrzeby 38
AWARIE: 697-229-002
AWARIE: 697-229-002
SERWIS: tel. 695-380-695, 693-860-083
SERWIS: tel. 695-380-695, 693-860-083
awarie SieciRATUNKOWE
wOdOciąGOwej:
POGOTOWIE
– 999
„WODROL”-PRUSZKÓW S.A., 05-800 Pruszków
ul. Stefana
Bryły 10
NOCNA
POMOC
MEDYCZNA – 22 753-81-37
694-404-982,
ZOZ „Piastun”;662-162-184,
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
RES-MED.
Michałowice, ul. Ludowa 7
tel. 22 723-11-47
tel. 22 753–04–04
PrzychOdnie lekarSkie
Przychodnia Lekarska ZDROWIE
„Arka” Komorów, ul. Berylowa 34
Komorów, ul. Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57
tel. 22 758–00–85
RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7
APTEKI
tel. 22 753–04–04
Apteka
24h Pruszków,
Armii Krajowej 44
Przychodnia
Lekarskaul.
ZDROWIE
tel.
22 759 53
Komorów,
ul.84
Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57
„Leśna” Komorów, ul. Ceglana,
aPteki
tel. 22 758-02-21
„Leśna”Komorów,
Komorów,ul.
ul.Berylowa
Ceglana, 34,
tel. 22 758-02-21
„Ostoja”
„Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34,
tel. 22 758-00-82
tel. 22 758-00-82
Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24,
Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24,
tel.
tel.2222758-27-25
758-27-25
Apteka
AptekawwMichałowicach,
Michałowicach,ul.ul.Jesionowa
Jesionowa40,
40,
tel.
tel.2222723-91-83
723-91-83
AptekawwMichałowicach,
Michałowicach,ul.ul.Parkowa
Parkowa1a,
1a,
Apteka
tel.2222753-09-80
753-09-80
tel.
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