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

Budżet 2015

P

odczas IV sesji Rady Gminy Michałowice został uchwalony budżet na 2015.
W bieżącym roku dochody planowane
są w wysokości 94 039 180,95 zł, natomiast wydatki – 98 797 424,76 zł. Ustalony
deﬁcyt ma wynieść 4 728 243,81 zł i zostanie sﬁnansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
Zaplanowane dochody pochodzić będą
przede wszystkim z podatków od osób
ﬁzycznych i prawnych, opłat lokalnych,
dotacji celowych budżetu państwa oraz
subwencji oświatowej. Natomiast planowane wydatki gminy będą pokrywały w 76,4%
wydatki bieżące (wszelkie koszty związane
z działalnością gminy, a więc m.in. utrzymaniem czystości, oświetleniem ulic, zapewnieniem wysokiego poziomu nauczania,
wyposażania szkół i przedszkoli, gospodarki
odpadami) oraz wydatki inwestycyjne,
w wysokości 24,6%.

DOCHODY GMINY
Największe wpływy dochodów pochodzić będą z udziału w podatku dochodowego od osób ﬁzycznych (tzw. PIT-ów), które
prognozowane są w wysokości 42 721 861 zł,
co stanowi 45,43% całości wpływów budżetowych. Dlatego tak ważnym jest, aby podatek osób niezameldowanych w naszej gminie, a ją faktycznie zamieszkujących traﬁał
Najem i dzierżawa majątku gminnego
1,41%
Dotacje oświaty
Dotacje i wpływy
1,71%
z zakresu pomocy społecznej
1,72%
Podatek dochodowy od osób prawnych
2,13%

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
2,41%

Wpływy z usług poboru
za wodę i zrzut ścieków
6,03%
Wpływy z podatku rolnego,
leśnego, od nieruchomości
oraz podatków i opłat
lokalnych od osób
prawnych i ﬁzycznych
17,66%
Subwencja oświatowa
19,67%

do budżetu gminy Michałowice. Dla porównania, wpływy z CIT-ów – podatku od osób
prawnych - zostały oszacowane w wysokości tylko 2 000 000 zł, co stanowi 2,13%
całości dochodów. Mimo tego, że wiele ﬁrm
prowadzi działalność na terenie gminy
Michałowice, duża część tego podatku nie
wpływa do naszego budżetu. Firmy są zarejestrowane i mają główne siedziby w innych
gminach, ich podatki zasilają więc tamte
budżety.
Do budżetu Gminy Michałowice z podatków od nieruchomości osób prawnych i ﬁzycznych, podatków cywilnoprawnych oraz
różnych opłat zostały zaplanowane wpływy
16 609 700 zł (17,66%). Dużą pozycję
dochodów stanowi subwencja oświatowa.
Z tego tytułu planowane jest otrzymanie
z budżetu państwa kwoty 18 501 154 zł
(19,97%). Jednak jest to zaledwie część,
która pokryje szacowane na ok. 31 mln zł
wydatki na utrzymanie szkól i przedszkoli,
całą oświatę.
Dotacje celowe, które powinniśmy otrzymać z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej,
zadań zleconych gminie ustawami na realizację własnych zadań bieżących, otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zostały
wyznaczone w wysokości 1 759 523,50 zł.

s. 6
WOŚP zagrała w Gminie Michałowice
11 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zagrała już po raz 23. W tym roku
zebrane środki zostaną przeznaczone na
podtrzymanie wysokich standardów leczenia
dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej
seniorów. Po raz kolejny do akcji przyłączyła
się także społeczność naszej gminy.

s. 7
Dzień Wolontariusza
Jak co roku – w Dniu Wolontariusza Gminy
Michałowice – podziękowano wolontariuszom
za bezinteresowną, społeczną pracę.

Pozostałe dochody od osób prawnych i ﬁzycznych
0,69%
Dochody związane m.in. z zadaniami
adm. oraz w ramach ﬁnans. z udziałem
środków europejskich
0,59%
Dochody pozostałe
0,56%

dochody
2015

Podatek dochodowy
od osób ﬁzycznych
45,43%

s. 8
Spotkania wigilijne
Spotkania wigilijne z mieszkańcami stały się
tradycją w naszej gminie. Wójt gminy
Michałowice, radni, pracownicy urzędu, sołtysi
spotykali się z mieszkańcami i przedstawicielami kół emerytów i rencistów tuż przed
Świętami Bożego Narodzenia.
WWW.MICHALOWICE.PL

Budżet
WYDATKI INWESTYCYJNE

DOCHODY

W grupie wydatków inwestycyjnych znajdują się koszty związane
z budową sieci wodociągowej i sanitarnej (dział 010 budżetu). Na
ten cel planujemy przeznaczyć 3 920 000 zł. Na przebudowę i modernizację dróg prognozowana jest kwota wydatków w wysokości
11 080 935 zł (rozdział 60014 i 60016), natomiast na odwodnienie
terenów – 2 810 000 zł (rozdział budżetu 60095). Oprócz wymienionych pozycji inwestycyjnych nie może zabraknąć także nakładów na rozbudowę i modernizację budynków oświaty (rozbudowa szkoły w Komorowie oraz modernizacja budynku przedszkola
w Nowej Wsi i Michałowicach – dział 801 budżetu), na którą planowany jest wydatek w wysokości 3 155 000 zł, modernizację i budowę infrastruktury społecznej (w tym budowy świetlic w Granicy i Pęcicach Małych, strefy rekreacji w Nowej Wsi) – 1 010 000 zł
(dział 921 i 926) oraz na wykonanie i modernizację oświetlenia
(200 000 zł – dział 900). Pozostała kwota wydatków z tej grupy
(1 157 657 zł) została zaplanowana m.in. na inwestycje związane
z mieniem komunalnym, zakupem oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz gospodarką mieszkaniową. Łączna kwota wydatków inwestycyjnych szacowana jest w wysokości 23 333 592 zł.
Modernizacja i budowa
infrastruktury społecznej
4,3%

Wykonanie modernizacji oświetlenia
0,9%
Pozostałe
5,0%

Odwodnienie terenów
12%

Modernizacja
budynków oświaty
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Budowa sieci
wodociągowej
i kanalizacyjnej
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wydatki
inwestycyjne
2015

%

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB
FIZYCZNYCH

42 721 861,00

45,43%

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

16 609 700,00

17,66%

644 450,00

0,69%

WPŁYWY Z USŁUG POBORU ZA WODĘ
I ZRZUT ŚCIEKÓW

5 670 000,00

6,03%

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB
PRAWNYCH

2 000 000,00

2,13%

NAJEM I DZIERŻAWA MAJĄTKU
GMINNEGO

1 326 609,00

1,41%

SUBWENCJA OŚWIATOWA

18 501 154,00

19,67%

1 606 535,00

1,71%

558 845,45

0,59%

1 614 605,00

1,72%

2 262 410,50

2,41%

523 011,00

0,56%

POSTAŁE DOCHODY OD OSÓB
FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

DOTACJE OŚWIATY

(m.in. dotacje celowe; refundacja kosztów
z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolach, wpływy z opłat stałych)
DOCHODY związane z zadaniami
administracji rządowej i innymi zadaniami
zleconymi gminie oraz w ramach
programów ﬁnansowanych z udziałem
środków europejskich
DOTACJE i WPŁYWY Z ZAKRESU POMOCY
SPOŁ. (m.in. wypłata świadczeń

rodzinnych, zasiłków stałych itp.)
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA (wpływy

Przebudowa dróg
47,5%

WYDATKI BIEŻĄCE
Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży
Największe wydatki zostały zaplanowane na szkoły, przedszkola i żłobki (dział 801 i 853 budżetu), w wysokości
29 892 243 zł, co stanowi 30,26% wszystkich planowanych wydatków. Co prawda spodziewane są wpływy subwencji oświatowej
z budżetu państwa w wysokości 18,5 mln złotych, jednak ponad
11,4 mln planowane jest do pokrycia z własnych dochodów gminy.
Prognozowane wydatki związane z prowadzeniem przez gminę
szkół w Komorowie, Michałowicach oraz Nowej Wsi wyniosą
21 189 639 zł (rozdziały budżetu 80101, 80103; 80110 i 80120), zaś
gminnych przedszkoli 2 534 541 zł (rozdział 80104 - przedszkola
publiczne). Prognozowano, że rodzice w formie opłaty stałej wpłacą
126 000 zł. Gmina planuje przeznaczyć także kwotę 4 989 820 zł na
dotacje do niepublicznych jednostek wychowania przedszkolnego i żłobków (rozdziały budżetu 80104 –przedszkola niepubliczne i 80106 – punkty przedszkolne; 85305 –żłobki 85306 – kluby
przedszkolne). Co miesiąc do każdego dziecka uczęszczającego do
niepublicznego przedszkola dopłacona zostanie kwota 668,55 zł,
321,09 zł – uczęszczającego do punktu przedszkolnego, 400 zł –
żłobka, natomiast klubu dziecięcego – 200 zł. Pozostałe prognozowane koszty poniesione na oświatę to m.in. koszty obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, dokształcanie nauczycieli, czy
dowożenie uczniów.
Do wydatków związanych z edukacją i wychowaniem gminnej
młodzieży oraz dzieci zaplanowana została także kwota
2 734 943 zł, na którą złożą się pomoc materialna dla uczniów (roz-
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wartość (w zł)

z lokalnych opłat pobieranych przez jst
na podstawie odrębnych ustaw –
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi)
DOCHODY POZOSTAŁE

94 039 180,95

dział 85415), stypendia studentów (rozdział budżetu 80309), utrzymanie świetlic szkolnych oraz organizowanie różnych form wypoczynku (rozdziały 85401 i 85412).
Łączna planowana kwota przeznaczona na oświatę i wychowanie dzieci i młodzieży wyniesie 31 448 943 zł (31,8%).

Utrzymanie infrastruktury, porządku i ochrona środowiska
Na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem
gminy planowane są wydatki w wysokości 18 318 460,77 zł, a więc
18,5% wszystkich wydatków. Spodziewana kwota poniesiona na
utrzymanie sieci wodociągowej i sanitarnej ma wynieść
7 435 500 zł (rozdział budżetu 01010). Na drogi gminne – m.in.
remonty i modernizację, zimowe ich utrzymanie, uzupełnianie znaków planowane jest wydanie 4 250 500 zł (rozdziały 60014-60016),
zaś oświetlenie dróg i placów – 1 450 000 zł (rozdział 90015).
Zapewnienie porządku na terenie gminy, a więc związane z tym
utrzymanie zieleni i prace porządkowe, usługi związane z odbiorem
odpadów od mieszkańców, obsługa kabin sanitarnych, zabezpieczenie opieki nad zwierzętami bezdomnymi została oceniona, że wyniesie 3 967 460,77 zł (rozdziały 90002; 90003, 90004, 90005, 90013
i 90095). Planowane kwoty, które gmina poniesie na konserwację
odwodnienia i usuwanie zalewisk wodnych wyniosą 447 000 zł (rozdział 60095) oraz na utrzymanie transportu zbiorowego –
768 000 zł (rozdział 60004).

Biuletyn Informacyjny Gminy MichaĄowice
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Budżet
„Janosikowe”
Jak co roku, w budżecie gminy konieczne jest zarezerwowanie środków na obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa, które przeznaczane są na rzecz gmin „biedniejszych”, tzw. „janosikowe”.
Co miesiąc z naszego budżetu będzie wypłacane 366 697,66 zł, co
w skali roku da kwotę 4 400 372 zł (4,5% wydatków – rozdział budżetu 75831).

wartość (w zł)

%

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
I KANALIZACYJNEJ

WYDATKI

3 920 000,00

4,0%

PRZEBUDOWA DRÓG

11 080 935,00

11,2%

ODWODNIENIE TERENÓW

2 810 000,00

2,8%

MODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATY

3 155 000,00

3,2%

200 000,00

0,2%

1 010 000,00

1,0%

WYKONANIE I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA

Pomoc społeczna
Do zadań gminy wpisana jest pomoc osobom najuboższym
i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku wydatki
na pomoc tym osobom zostały zaplanowane, że wyniosą 3 386 480 zł
(3,4%) (dział budżetu 852). Szacowana kwota w wysokości 1 762 604 zł,
która wpłynie do nas z budżetu państwa i innych wpłat, tylko
w pewnym stopniu pokryje te koszty, pozostałe świadczenia będą
ﬁnansowane z dochodów własnych gminy.

Administracja publiczna
Wydatki związany z administracją planowane są w wysokości
8 242 800 (8,3%) (rozdział budżetu 75023). Zostaną one poniesione
na działalność Urzędu Gminy Michałowice. Są to m.in. koszty związane z utrzymaniem budynku, zakupem materiałów i wyposażenia,
wynagrodzeniem i jego pochodnymi dla pracowników, zakupem
usług pocztowych.

MODERNIZACJA I BUDOWA
INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE

1 157 057,00

1,2%

EDUKACJA I WYCHOWANIE

31 448 943,00

31,8%

UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY
I PORZĄDKU

18 318 460,77

18,5%

„JANOSIKOWE”

4 400 372,00

4,5%

POMOC SPOŁECZNA

3 386 480,00

3,4%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

8 242 800,00

8,3%

KULTURA I SPORT

3 630 166,03

3,7%

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1 668 050,00

1,7%

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1 360 000,00

1,4%

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

2 978 560,96

3,0%

98 767 424,76

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Na wydatki związane z nieruchomościami gminnymi planowane
jest przeznaczenie kwoty 1 668 050 zł (1,7%) (rozdział budżetu
70004 i 70005). Największa część tych wydatków jest zarezerwowana na wypłatę ewentualnych odszkodowań za grunty przejęte na
rzecz gminy, na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego i Starostę Powiatu Pruszkowskiego. Pozostałe koszty
zostaną poniesione na m.in. usługi notarialne czy opłatę rzeczoznawców, oraz dotyczą obsługi budynków komunalnych.

926). Kwota ta ma pokryć koszty związane z działalnością obiektów
sportowych i rekreacyjnych (organizowanie na nich imprez sportowych oraz utrzymanie i konserwacja obiektów i sprzętu), jak również wspieranie działalności sportowej na trenie naszej gminy.
Coraz większa kwota przeznaczana jest przez jednostki pomocnicze gminy, w ramach funduszu sołeckiego, na działalność kulturalną i sportową. W tym roku sołectwa i osiedla zaplanowały wydatkowanie na te cele w wysokości 409 886,03 zł.

Kultura i sport

Obsługa długu publicznego

Łącznie na te cele planowany jest wydatek w wysokości
3 630 166,03 zł (3,7%). Na zadania związane z kulturą i ochroną
dziedzictwa narodowego szacowana jest kwota w wysokości
2 396 165,26 zł (2,43%) (dział 921). Organizacja i wspieranie ﬁnansowe wydarzeń kulturalnych na terenie gminy, organizowanie imprez okolicznościowych m.in. Dzień Niepodległości, Dożynki, Dni
Gminy Michałowice oraz koszty pokrywające działalność świetlic
wiejskich, planowane są w wysokości 1 167 500 zł (rozdział 92109).
Utrzymanie trzech bibliotek gminnych, które udostępniają mieszkańcom bogate zbiory książek, to kwota określona w wysokości
750 000 zł (rozdział budżetu 92116).
Kwota przeznaczona na działalność sportową jest nieco mniejsza
i została zaplanowana na poziomie 1 234 00,77 zł (1,25%) (dział

W tym roku wydatek na pokrycie kosztów zaciągniętych
zobowiązań zaplanowany jest w wysokości 1 360 000 zł (dział budżetu 757).

5 mln

10 mln

15 mln

20 mln

Wydatki pozostałe
Do grupy tej zaliczymy nie wymienione wcześniej koszty, które
związane są z działalnością gminy. Są wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego, działalnością
Rady Gminy, ochroną zdrowia, rezerwą budżetową, poniesione na
promocję, ochronę zdrowia, bezpieczeństwo publiczne i ochronę
przeciwpożarową gminy. Łączna ich wartość zaplanowana jest
w kwocie 2 978 560, 96 zł.
UG
25 mln

30 mln
EDUKACJA I WYCHOWANIE

UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY I PORZĄDKU
„JANOSIKOWE”
POMOC SPOŁECZNA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
KULTURA I SPORT
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

wydatki bieżące
2015

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
POZOSTAŁE
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Aktualności
Ogłoszenie o kwaliﬁkacji wojskowej
Wójt Gminy Michałowice informuje, że mężczyźni z terenu Gminy
Michałowice, którzy podlegają kwaliﬁkacji wojskowej, zgłoszą
się do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pruszkowie w dniach 12,
13 i 16 marca 2015 r., natomiast kobiety w dniu 17 marca 2015 r.
Kwaliﬁkacja przeprowadzona zostanie w siedzibie Powiatowej
Komisji Lekarskiej w Pruszkowie przy ul. Armii Krajowej 2/4, w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (Stary Wrzesin).
Obowiązkowi kwaliﬁkacji wojskowej podlegają:
1) mężczyźni urodzeni w 1996 r.,
2) mężczyźni urodzeni w latach 1991–1995, którzy nie posiadają
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3) osoby urodzone w latach 1994–1995, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo
niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan
zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwaliﬁkacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na
stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwaliﬁkacji wojskowej i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwaliﬁkacji wojskowej,

4) kobiety urodzone w latach 1991–1996, posiadające kwaliﬁkacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwaliﬁkacji, które w roku
szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo
do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwaliﬁkacji wojskowej po raz pierwszy
przedstawia:
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie
tożsamości,
2) w przypadku osób, które się leczą należy dostarczyć dokumentację medyczną,
3) aktualną fotograﬁę o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy,
4) dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwaliﬁkacje zawodowe (ostatnie świadectwo szkolne).
Wezwania dla osób podlegających kwaliﬁkacji wojskowej
zostaną wysłane imiennie na konkretny dzień.

Badania mammograﬁczne
Geneva Trust Polska Sp. z o.o.
G
Niepubliczny Zakład Opieki
Ni
Zdrowotnej Proﬁlaktyka i DiaZd
gnostyka zaprasza mieszkanki
gn
Gminy Michałowice na bezpłatne
Gm
badania mammograﬁczne w raba
mach Programu Proﬁlaktyki Raka
Piersi – Etap Podstawowy ﬁnansowany przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Badania zostaną przeprowadzane w Mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla
potrzeb mammograﬁi.
Przed przystąpieniem do badania Panie
wypełniają specjalnie opracowane ankiety,
które zawierają informacje pozwalające na
dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez lekarzy. Jedno badanie obejmuje wykonanie
4 projekcji (po dwie projekcje na każdą
pierś).

Badania zostaną wykonane 27 marca 2015 roku w godz. od 9.00 do
17.00. Miejsce: Reguły, ul. Aleja powstańców Warszawy 1, przed Urzędem
Gminy Michałowice
Bezpłatnymi badaniami mammograﬁcznymi objęte są Panie od 50 do
69 roku życia (rocznik 1945–1964).
Rejestracja telefoniczna:
58 325 76 20, 58 325 76 21.

Zastrzeganie dokumentów tożsamości
Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu
czy innego dokumentu tożsamości to poważny problem, mogący
doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby dowiedzieć jak można się przed tym ochronić zachęcamy do zapoznania
się z zawartymi poniżej informacjami.
Co robić w przypadku utraty dokumentów?
• utracone dokumenty należy najpierw zastrzec w systemie DOKUMENTÓW ZASTRZEŻONYCH BANKU
• powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży)
• zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument.
Gdzie i jak zastrzegać?
• w każdej placówce swojego Banku
• jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do
Banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób nie będących
Klientami danego Banku. Lista banków dostępna jest na stronie:
www.dokumentyzastrzezone.pl.
Jakie rodzaje dokumentów należy zastrzegać?
Wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Najważniejsze
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z nich to: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa, książeczka żeglarska, dowód rejestracyjny, karta pobytu,
dowody rejestracyjne i karty płatnicze.
Dlaczego należy zastrzegać utracone dokumenty?
Zagubienie lub utrata któregokolwiek z dokumentów tożsamości
może mieć przykre konsekwencje dla prawowitego właściciela
zwłaszcza, że sposobów na wykorzystanie cudzej tożsamości jest
wiele i wciąż pojawiają się nowe.
Dokumenty wykorzystywane są m.in. do: wyłudzenia pożyczki, wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy unikania opłat, kradzieży wypożyczonego samochodu
i innych przedmiotów, zakładania ﬁkcyjnych ﬁrm do wyłudzania
kredytów, zwrotu podatków.
System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE to system o bardzo dużym
zasięgu działania. Zastrzeżenia przyjmowane są w kilkunastu tysiącach placówek bankowych. Informacja wskazująca, że dokument
jest zastrzeżony, a tym samym powinien być zablokowany i wyeliminowany z obrotu, pojawia się we wszystkich placówkach w czasie
niemal rzeczywistym.
Źródło: www.dokumetyzastrzezone.pl
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Aktualności

GMINNE INFORMACJE
INWESTYCJE, MODERNIZACJE, REMONTY
• Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe
na przebudowę ul. Działkowej w Regułach – etap II oraz skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ul. Wiejską wraz z odcinkiem
ul. Wiejskiej od Al. Jerozolimskich do ul. Działkowej. Inwestycję o wartości 394 000,00 zł
wykona ﬁrma FAL-BRUK z Warszawy.
• Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe
na przebudowę rowu odwadniającego
od ul. Heleny do rzeki Zimnej Wody
w Nowej Wsi. Wartość 479 700,00 zł. Inwestycję wykona PPH „MELIOREX” Sp. z o.o.
z Raczek.
• Rozpoczęto przebudowę rowu U-1 –
etap II. Inwestycję o wartości 6 253 685,42 zł
prowadzi konsorcjum ﬁrm: Lider: ROKOM
Sp. z o.o. Partner: EFEKT-BUD Marcin Czuj
Warszawa.
• Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Długiej – etap I i
Gościnnej w Granicy. Inwestycję zrealizuje ﬁrma MKL-BUD Michał Lulis z Warszawy.
Wartość: 885 280,76 zł.
• Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy w bok od
ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii. Inwestycję będzie prowadziła ﬁrma WOD-KAN
Pruszków. Wartość 228 001,72 zł.
• Wszczęto postępowanie przetargowe na
budowę sieci wodociągowej w ul. Borowskiego i ul. Parkowej w Michałowicach-Wsi.

POZOSTAŁE
• W lutym wznawiamy cykl bezpłatnych
porad prawnych dla mieszkańców gminy Michałowice. Najbliższe spotkanie
z adwokat Magdaleną Krajnik-Partyką
odbędzie się 23 marca. Porady odbywają
się w jeden poniedziałek miesiąca
w godz.14.30–16.30 w pokoju nr 129 (I
piętro) Urzędu Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
ZAPISY pod nr tel. 22 350 91 50 lub osobiście w sekretariacie, w godzinach pracy
Urzędu
Zakres porad:
1. Prawo cywilne,
2. Prawo spadkowe,
3. Prawo rodzinne,
4. Prawo karne,
5. Prawo pracy,
6. Prawo ubezpieczeń społecznych.
• Dyżury Urzędu Skarbowego w Urzędzie
Gminy Michałowice – 18 marca 2015 r.
(środa) w godz. 10.00-15.00 oraz 22 kwietnia 2015 r. (środa) w godz. 10.00-15.00.
W trakcie dyżurów pracownicy Urzędu
Skarbowego w Pruszkowie będą udzielali
informacji dotyczących rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób ﬁzycznych, pomogą w złożeniu zeznania podatkowego PIT za 2014 rok oraz w wysłaniu PIT
przez Internet. Należy zabrać ze sobą
wszystkie informacje od płatników oraz
kwotę przychodu osiągniętego za 2013 rok.

• Nie pal śmieci – dbaj
o zdrowie i środowisko – przypominamy
o zakazie palenia śmieci (odpadów komunalnych) w domowych
piecach i kotłowniach,
jak również na powierzchni ziemi. Spalanie śmieci jest nie
tylko niezgodne z prawem, ale również
szkodliwe dla naszego zdrowia i środowiska. Podczas spalania np. plastiku, gumy
czy folii, wydziela się nieprzyjemny zapach, a przede wszystkim do atmosfery,
gleby i wody przedostaje się wiele substancji trujących. Wdychamy je i przedostają się one do spożywanych przez nas
produktów.
Wydostający się dym nie tylko drażni zapachem, ale zawiera wiele metali ciężkich
(m.in. toksyczny ołów i kadm), trujący tlenek węgla i tlenek azotu, dwutlenek siarki,
chlorowodór, cyjanowodór, rakotwórcze
dioksyny… W przewodach kominowych
osadza się sadza, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się komina,
a w konsekwencji pożaru.
Ustawa o opadach : art. 71 – Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady
poza spalarniami odpadów podlega karze
aresztu albo grzywny.

Szybki PIT–2015
• Urząd Skarbowy w Pruszkowie mając na
uwadze ułatwienie podatnikom dokonania rozliczenia dochodów za rok 2014, informuje o podjętych działaniach, które
maja na celu dalszą promocję składania
deklaracji podatkowych przez Internet.
W związku z tym 7 marca 2015 r. (sobota)
w godz. 9.00–13.00 odbędzie się Dzień
Otwarty w Urzędzie Skarbowym, w ramach
którego nastąpi szkolenie z e-deklaracji.
Natomiast 29 i 30 kwietnia 2015 r. zostaną wydłużone godziny pracy Urzędu, do
godz. 18.00.
• Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie informuje, że Ministerstwo Finansów
wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, w ramach uczestnictwa w rządowym programie dla rodzin wielodzietnych,
zobowiązało się do zwrotu przez organy
podatkowe – w ciągu 30 dni od dnia złożenia zeznania – nadpłaty w podatku dochodowym od osób ﬁzycznych wynikającej
z rocznego zeznania podatkowego rodzi-

cowi/rodzicowi zastępczemu, korzystającemu z ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania co najmniej trojga dzieci,
spełniającym warunki do przyznania
uprawnień Karty Dużej Rodziny. Warunek
– zeznanie ma zostać złożone drogą elektroniczną.
• W sali obsługi Urzędu Skarbowego w Pruszkowie funkcjonuje punkt pomocy systemu
e-deklaracje, gdzie w asyście pracownika
urzędu można wysłać dokumenty drogą
elektroniczną.
Wszelkie informacje dostępne są pod
numerem telefonu:
Beata Czubak – 22 738 07 21,
Monika Piekut – 22 738 07 05
lub w siedzibie Urzędu – pok. 105 i 121 na
I piętrze.
Ponad to informacje o elektronicznym
składaniu zeznań podatkowych można
uzyskać na stronach internetowych
www.portalpodatkowy.gov.pl lub www.
e-deklaracje.gov.pl

www.michalowice.pl
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WOŚP zagrała w Gminie Michałowice
11 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zagrała już po raz 23. W tym
roku zebrane środki zostaną przeznaczone na podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej
opieki medycznej seniorów. Po raz kolejny do akcji przyłączyła się także społeczność gminy. Przez cały dzień wolontariusze, uczniowie szkół z Komorowa i Nowej
Wsi, zbierali pieniądze. W placówkach zostały zorganizowane koncerty. Mieszkańcy przybyli na nie bardzo licznie
i chętnie włączali się we wszystkie przygotowane przez organizatorów atrakcje.
W sumie zebrano ponad 63 tys. zł.

O

d rana na ulicach gminy pojawili się wolontariusze, którzy zbierali pieniądze
do puszek. I choć pogoda nie była sprzyjająca, wiał silny wiatr, udało im się zebrać
39 tys. zł.
Po południu odbyły się koncerty i aukcje
w szkołach. Jak co roku WOŚP przekazała
dary do zlicytowania. A były to koszulki
z logo, zegary, kalendarze kieszonkowe
i ścienne, herbaty Lipton, szelki, magnesy
w kształcie serca, breloczki, torby na zakupy
z materiału, wszystko oczywiście z logo
WOŚP. Krzysztof Grabka, który uczestniczył
w koncertach, wziął również udział w aukcjach.
Oprócz tego licytowano także przedmioty, które szkoły otrzymały od mieszkańców.
I tak w Nowej Wsi licytowane były między
innymi dary od Elżbiety Zawadzkiej z Opaczy-Kolonii, która przekazała cztery ręcznie
robione koronkowe serwety i haftowany obraz. Rodzina Państwa Sawickich z Nowej Wsi
przekazała między innymi album„Euro 2012” i

książkę kucharską „Przysmaki siostry Anastazji”. A pani Bolek przekazała na aukcję
pyszny tort, oczywiście z napisem „Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Wśród wielu zgromadzonych przedmiotów do zlicytowania wielkim zainteresowaniem cieszyły
się lalki w strojach ludowych, a także ludowe instrumenty muzyczne, które wykonywali uczniowie. W Komorowie wielką atrakcją licytacji była piłka do gry w nogę
z autografem Roberta Lewandowskiego.
Każdego roku dużym zainteresowaniem
cieszą się występy uczniów.
W Nowej Wsi koncert prowadziła Ewa Dymura – dyrektor szkoły. Towarzyszyły jej:
Jadwiga Jodłowska i Bogumiła Kukwa,
a także Renata Włodarek, szefowa zespołu
„Czerwone Korale” z Opaczy Kolonii. W tym
roku koncert tematycznie związany był
z Oskarem Kolbergiem, folklorystą. Rok 2014

był ogłoszony przez Sejm RP jego imieniem.
Uczniowie nowowiejskiej szkoły swoimi występami, ale też pięknymi przedmiotami plastycznymi pokazali, że sztuka ludowa jest
wciąż żywa, atrakcyjna i popularna. Podczas
koncertu dzieci i młodzież w towarzystwie
zespołu „Czerwone Korale” wykonywały najpopularniejsze ludowe piosenki. A wśród
nich „Szła dzieweczka”, „Poszła Karolinka”,
„Czerwone jagody” i wiele innych.
W Komorowie koncert rozpoczął się od
występu Szkolnego Zespołu Instrumentalnego Gradus ad Parnassum, pod kierunkiem Sławomira Rymuzy. Następnie wystąpili uczniowie, którzy śpiewali i grali na
instrumentach. Wystąpili też uczniowie,
którzy otrzymali wyróżnienia w Konkursie
Piosenki Angielskiej. Młodzi artyści z Grupy
Teatralnej „Kurtynka” przedstawili bajkę
„Czerwony Kapturek”. Wystąpili też uczniowie, którzy wykonali pastorałki Wandy Chotomskiej, oraz dzieci z K-chóru, który już od
ponad roku funkcjonuje przy Stowarzyszeniu K40. Odbył się pokaz gimnastyki artystycznej. Na koniec koncertu wystąpił zespół muzyczny „Soulmate”.
Oprócz tego zapełniono także stoiska
z domowymi przetworami, pięknymi piernikowymi sercami, a także szkolne kawiarenki. Dużą popularnością cieszyła się także loteria fantowa zorganizowana w Nowej Wsi.
Organizatorom udało się zgromadzić wiele
ciekawych przedmiotów, było ponad siedemset losów. Cel był szczytny, więc w kolejce po los trzeba było czekać prawie pół
godziny! Do zobaczenia za rok.
Beata Izdebska-Zybała
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Dzień Wolontariusza Gminy Michałowice
13 grudnia 2014 r., sala multimedialna
Urzędu Gminy Michałowice w Regułach
przepełniła się wolontariuszami naszej
gminy; w różnym wieku, od osób bardzo
młodych po mocno starsze. Jak co roku –
w Dniu Wolontariusza Gminy Michałowice – podziękowano wolontariuszom za
bezinteresowną, społeczną pracę.
– Wolontariusze bezinteresownie poświęcają swój czas i czas swoich rodzin – powiedział wójt gminy Michałowice Krzysztof
Grabka. – Cieszy, że wśród wolontariuszy
jest tyle młodych, w tym bardzo młodych
ludzi. Rośnie nam nowe pokolenie wrażliwe
na losy innych.
– Wolontariat w naszej gminie działa od
2005 r. i jest jednym z dłużej działających
wolontariatów na Mazowszu – podkreślił
Marek Piątkowski – koordynator gminnego
wolontariatu, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W części artystycznej wystąpili wolontariusze: z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie wystawiając spektakl pt. „Pies nie jest rzeczą” oraz
goście z Tłuszcza – teatr „Zygzak”, wystawił
widowisko słowno-muzyczno-ﬁlmowe pt.
„Cyrk dojrzewania” (kompilacja tekstów Witolda Gombrowicza). Zaśpiewał też chór
„Michałowiczanka” – Koła nr 4 Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Michałowicach, w tym piosenką napisaną
specjalnie na Dzień Wolontariusza.

W holu urzędu gminy odbywały się „targi
wolontariatu”. Do pracy społecznej zachęcały m.in.: Gminna Biblioteka w Komorowie,
Szkolne Koło Wolontariatu z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie, ZHP Pruszków czy Ochotnicza Straż Pożarna z Nowej Wsi oraz Fundacja
„Jestem Seniorem”.
***
Lista wyróżnionych jest bardzo długa.
Wójt Krzysztof Grabka dyplomy wręczył
m.in. wolontariuszom:
- Zespołu Szkół w Michałowicach,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących

im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice,
- Hufca ZHP Pruszków,
- z trzech kół emeryckich (Opacz-Kolonia,
Michałowice, Komorów), Komorowskiego Stowarzyszenia Aktywnych Seniorów
i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona
oraz Fundacji „Jestem Seniorem”.
Stanisław Szałapak

Jasełka w przedszkolu w Michałowicach
Święta Bożego Narodzenia są świętami
kojarzącymi się z ciepłem domu, smakołykami i miłym spędzaniem czasu z rodziną. To czas kiedy tradycja łączy nas przy
wigilijnym stole, składaniu sobie życzeń.
Jedna z tradycji w Gminnym Przedszkolu
w Michałowicach jest przedstawienie
„Jasełka”.
W tym roku zamiast dzieci rodzice z przedszkola wcielili się w rolę Maryi, Józefa, Aniołów, Pasterzy i Królów. W świąteczny nastrój
wprowadziły Anioły, które zaprosiły dzieci
na przedstawienie.
Dyrektor Renata Bontron przywitała dzieci
i przybyłych gości. Wśród nich byli m.in.
ks. proboszcz Marek Małkiewicz, dyrektor
Przedszkola Sióstr Misjonarek św. Rodziny,
siostra Stanisława, dyrektor ZOEAS-u, Ewa
Wierzgała oraz dyrektor przedszkola „Pod
Topolą” w Raszynie, Hanna Pasterska.
Wszyscy z zainteresowaniem oglądali

przedstawienie. Było wspólne śpiewanie
kolęd i składanie życzeń.
Rodzice odegrali swoje role jakby byli
prawdziwymi aktorami. Zostali nagrodzeni

www.michalowice.pl

gromkimi brawami. W tym radosnym dniu
dzieci otrzymały słodkie upominki od Wójta
Gminy Michałowice.
Agnieszka Worobiec
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Spotkania wigilijne
Spotkania wigilijne z mieszkańcami stały się tradycją w naszej gminie. Wójt gminy Michałowice, radni, pracownicy urzędu, sołtysi spotykali się z mieszkańcami i przedstawicielami kół emerytów i rencistów tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.
PĘCICE
12 grudnia, odbyła się wigilia mieszkańców Pęcic. Spotkanie opłatkowe zorganizował Waldemar Widlicki, sołtys i Rada Sołecka Pęcic.
W spotkaniu opłatkowym uczestniczyło wielu mieszkańców wsi Pęcice. Wśród zaproszonych gości był Krzysztof Grabka, wójt gminy,
z żoną, i Edward Kozłowski, radny.
Podczas spotkania wigilijnego ksiądz Grzegorz Jasiński, proboszcz
miejscowej paraﬁi, odczytał fragment Pisma świętego o narodzeniu
Jezusa Chrystusa, a także wspólnie z mieszkańcami modlił się.
Spotkanie opłatkowe w Pęcicach zostało przygotowane przez
mieszkańców. W świetlicy ustawiony został ogromny stół. Wszystkie
potrawy zostały przygotowane przez panie mieszkające w Pęcicach. Na stole znajdowały się tradycyjne wigilijne potrawy: barszcz
czerwony, pierogi, śledzie, karpie, sałatki i wiele innych potraw.

PĘCICE MAŁE
Wigilia mieszkańców Pęcic Małych odbyła się w sobotę, 13 grudnia.
Spotkanie świąteczne zorganizowała Rada Sołecka Pęcic Małych
i Zdzisław Krupa, sołtys.
W organizację spotkania zaangażowali się również mieszkańcy
miejscowości. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy,
z żoną, i Edward Kozłowski, radny.
Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy, którą poprowadził ksiądz Grzegorz Jasiński, Następnie poprosił Zdzisława Krupę,
gospodarza wieczoru, aby rozdał opłatki. Nastąpił moment dzielenia się opłatkiem i składania życzeń. Krzysztof Grabka wszystkim zebranym życzył Wesołych Świąt oraz udanego Nowego Roku oraz
życzył, aby rok 2015 był lepszy od poprzedniego. Życzenia złożył
także ksiądz Grzegorz Jasiński, oraz radny z terenu Pęcic Małych,
Edward Kozłowski.
Po podzieleniu się opłatkiem i życzeniach był czas na świąteczny
poczęstunek i sąsiedzkie rozmowy. Nie zabrakło czerwonego barszczu, karpia i pierogów. Wszyscy też chętnie śpiewali kolędy.

W niedzielne popołudnie Zarząd Osiedla Granicy, z przewodniczącą Dominiką Małgowską na czele, zorganizował świąteczne spotkanie. Atrakcji było wiele zarówno dla dzieci jak również dla dorosłych mieszkańców Granicy. Organizatorzy przygotowali wspólne
zdobienie choinki. Wszyscy zebrani chętnie przystąpili do „ubierania” bożonarodzeniowego drzewka. Odbył się również konkurs na
najdłuższy łańcuch choinkowy, a także stoiska plastyczne, gdzie
chętni wykonywali ozdoby na choinkę. Przygotowany został także
słodki poczęstunek, kawa, herbata i owoce.
Wszystkie zgromadzone dzieci z niecierpliwością czekały na przybycie świętego Mikołaja. Każde dziecko otrzymało też prezent.
Przez długi czas dzieci i dorośli robili sobie pamiątkowe zdjęcia ze
świętym Mikołajem.
Atrakcją wieczoru były występy dzieci i młodzieży. Uczniowie
śpiewali kolędy, zachęcali również do wspólnego ich wykonywania.
Mieszkańcy chętnie włączali się do wspólnych śpiewów. A gdy zabrzmiało „Przybieżeli do Betlejem pasterze” czy „Cicha noc” na sali
zapanował radosny, świąteczny nastrój.
Świąteczne życzenia złożył mieszkańcom Krzysztof Grabka, wójt
gminy Michałowice, który życzył wszystkim zebranym świąt pełnych radości i pogody ducha, spędzonych w rodzinnej atmosferze.
Na zakończenie spotkania mieszkańcy dzielili się opłatkiem i składali sobie najlepsze, świąteczne życzenia.

GRANICA
Mieszkańcy Granicy, po raz pierwszy, spotkali się, aby z okazji świąt
Bożego Narodzenia podzielić się opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia.
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NOWA WIEŚ
18 grudnia, w świetlicy w Nowej Wsi odbyło się spotkanie wigilijne
lokalnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W spotkaniu
uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.
Na spotkanie opłatkowe przybyło wiele osób – członkowie koła,
mieszkańcy i zaproszeni goście. Wszystkich powitał Marian Bośka,
sołtys Nowej Wsi i Irena Niewiadomska, przewodnicząca nowowiejskiego koła. Na spotkaniu obecni byli: wójt gminy Michałowice
Krzysztof Grabka, z żoną, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca Rady
Gminy, ksiądz proboszcz Jan Studziński z Paraﬁi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszkowie, a także Ewa Dymura, dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi, Agata Tomaszewska, przewodnicząca Rady Rodziców szkoły podstawowej w Nowej
Wsi, a także przewodnicząca koła emerytów z Komorowa Felicja
Ćwilichowska.
Spotkanie rozpoczęło się od okolicznościowego występu młodzieży. Uczniowie w ciekawy sposób przedstawili historię narodzenia Pana Jezusa. Śpiewali kolędy i pastorałki. Występ uczniów bardzo podobał się wszystkim zgromadzonym przy wigilijnym stole.
Młodzi artyści nagrodzeni zostali gromkimi brawami i drobnymi
słodkimi upominkami.

Miłych, spokojnych, rodzinnych świąt życzyła przewodnicząca
Rady Gminy Michałowice, Elżbieta Biczyk.
– By ten cudowny czas Bożego Narodzenia napełnił nas radością
i ciepłem – powiedział Eugeniusz Strzelecki. – Byśmy w takim samym gronie spotykali się w następnych latach.
Przed wigilijnym posiłkiem zaśpiewali kolędy, pieśni związane
z Bożym Narodzeniem i wiarą: zespół „Eldorado” – Dorota i Jarosław
oraz solistka kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła w Pęcicach, szesnastoletnia Bogusia (np. „Przekażmy sobie znak pokoju, choć tyle
żalu w nas”).
MICHAŁOWICE WIEŚ
21 grudnia 2014 r., w sali multimedialnej budynku przy ul. Raszyńskiej
34 w Michałowicach odbyło się wigilijne spotkanie mieszkańców
Michałowic Wsi, którzy sami przygotowali wszystkie potrawy.
– Życzę wielu sukcesów – powiedział wójt gminy Michałowice
Krzysztof Grabka. – Tutaj w większości są młodzi ludzie, a młodzi potrzebują sukcesów. W czasie przerwy świątecznej życzę oderwania
się od codzienności, od codziennych problemów.
– Oglądamy w jasełkach, że Chrystus od początku miał problemy
z dotarciem do człowieka. W Betlejem przed Maryją i Józefem drzwi

W dalszej części spotkania ks. Jan Studziński odprawił krótką modlitwę, wszystkim zebranym życzył zdrowia pogody ducha podczas
świąt i zachęcał do wspólnego świętowania w kościele. Krzysztof
Grabka również złożył wszystkim zebranym świąteczne życzenia.
Następnie przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem i wspólną
wieczerzę wigilijną. Na odświętnie udekorowanych stołach pojawiły się: zupa grzybowa, karp, ciasta i inne świąteczne potrawy. Organizowanie spotkań przed świętami Bożego Narodzenia jest w Nowej
Wsi już tradycją.
REGUŁY
Już po raz dwunasty, w świetlicy w zabytkowym parku odbyło się
wigilijne spotkanie mieszkańców Reguł.
Spotkanie rozpoczął ks. Grzegorz Jasiński proboszcz pęcickiej paraﬁi: – Byśmy znaleźli się w rodowodzie Chrystusa. Zadajmy sobie
pytanie, „gdzie ja jestem w tym rodowodzie?” Byśmy nie podcinali
korzeni, z których wyrośliśmy. Prorokiem był Jan Paweł II. Co w nas
zostało z jego proroctwa? – pytał ksiądz.
W imieniu mieszkańców Reguł sołtys Reguł, a od niedawna również radny naszej gminy – Eugeniusz Strzelecki pogratulował wyboru na kolejną kadencję wójtowi gminy Michałowice Krzysztofowi
Grabce i wręczył ogromny bukiet róż.
– Cieszę się, że jest nas tutaj tak dużo – powiedział wójt Grabka.
– To cenne, kiedy sąsiad do sąsiada odnosi się z życzliwością, z szacunkiem, kiedy sąsiedzi potraﬁą współpracować z sobą. (…) Święta
niech będą wytchnieniem od codziennych trudów.

były zamknięte – mówił ks. Marek Małkiewicz – proboszcz paraﬁi
Michałowice-Opacz. – Otwórzmy drzwi przed Chrystusem i drzwi
przed drugim człowiekiem.
Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice, Elżbieta Biczyk podziękowała za zaproszenie na wigilijne spotkanie, Życzyła dużo
zdrowia; miłych, spokojnych, rodzinnych świąt.
– Jesteśmy rodziną, bożą rodziną. Wszelkiej pomyślności, zdrowia,
bo jak będzie zdrowie, to ze wszystkim problemami można sobie
poradzić – życzyła sołtys Michałowic Wsi i od niedawna radna – Adriana Król-Popiel.
Uczestnicy spotkania, nim skosztowali wigilijnych potraw,
zaśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

www.michalowice.pl
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OPACZKOLONIA
19 grudnia 2014 r., w świetlicy w Opaczy-Kolonii odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne mieszkańców sołectwa.
– Gromadzimy się w ten wieczór, kiedy trwają przygotowania do
świąt Bożego Narodzenia – powiedział ksiądz proboszcz paraﬁi Michałowice-Opacz Marek Małkiewicz. – W naszej paraﬁi prawie
wszystkie drzwi przed Matką Boską są otwarte. Nie bójmy się i otwórzmy drzwi przed świętą rodziną. (…) Przekazuję też życzenia od ks.
prałata Leona Firleja
– Dziękuję za te wszystkie potrawy, które panie przyniosły – powiedział mieszkaniec Opaczy-Kolonii, wójt gminy Michałowice
Krzysztof Grabka. (Jak co roku na spotkanie wigilijne gospodynie
z Opaczy-Kolonii przygotowały potrawy – red.). Na nowy rok życzę
samych sukcesów.
– Życzę od siebie i od Rady Gminy Michałowice świąt pełnych
radości i miłości, niosących spokój, serdecznych spotkań w gronie
rodzinnym, zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku.
Dziękuję za zaproszenie na spotkanie wigilijne – powiedziała Elżbieta
Biczyk, przewodnicząca Rady Gminy Michałowice.
– Przygotowujemy się do świąt. Niech będzie to czas oczekiwania
na dobrą nowinę – powiedziała sołtys Opaczy-Kolonii Grażyna
Grabka.

Chóry – pod kierunkiem Renaty Włodarek – dorosłych „Czerwone
Korale” i dziecięcy „Czerwone Koraliki” zaśpiewały m.in.: „Kolęda
płynie z wysokości” (tym utworem „Koraliki” rozpoczęły występ
chórów), po białorusku „Z wasmikutnaju zwazdoju”, „Cichą noc”, „Jezusa narodzonego”, „Lulajże Jezuniu” czy po łacinie „Adeste ﬁdeles”.

Wiary, co góry przenosi, nadziei, która nie gaśnie, miłości w każdej
ilości – od maluśkiej Bożej Dzieciny
Dziękuję za takie życzenia i życzę tego Państwu.
– Łączą nas różne więzi – stwierdziła radna Anna Wyszomirska.
– Z naszą małą ojczyzną: ziemią michałowicką; więzi rodzinne wielopokoleniowe. Chcę czerpać z takich więzi i inspirować młodzież.
Jest też niezniszczalna więź: łamiemy się chlebem, świętym chlebem. Życzę spożywania tego chleba.
– Aby narodzony Chrystus napełnił nasze serca – życzyła przewodnicząca koła seniorów Teresa Sładek.
Część oﬁcjalną zakończył występ chóru seniorów „Michałowiczanka” – pod kierunkiem Piotra Gwiazdeckiego. Zaśpiewał „Gloria”
– powitanie anielskie na głosy (po łacinie), „Kołysankę Maryi” –
z wersją solową (Barbara Ciszek) i śpiewem chóru, kolędę „Narodził
nam się Zbawiciel”. Chór kontynuował występ w części nieoﬁcjalnej.
KOMORÓW OSIEDLE
Tradycją w naszej gminie są spotkania opłatkowe. Każdego roku
emeryci spotykają się, aby wspólnie, przy świątecznym stole podzielić się opłatkiem, obejrzeć i wysłuchać świątecznego programu artystycznego w wykonaniu dzieci i młodzieży z naszej szkoły, a przede
wszystkim spotkać się i miło spędzić czas. Tradycyjnie zebranych
gości powitała przewodnicząca Koła, Felicja Ćwilichowska. Powiedziała, że jest jej bardzo miło, że tak dużo osób przybywa, aby
uczestniczyć w wigilii komorowskich emerytów. W tym roku Krzysztof Grabka, wójt gminy, życzył zebranym gościom radości i pogody
ducha, życzył także, aby rok 2014 był szczęśliwy i pomyślny. Ksiądz
Andrzej Perdzyński, powiedział, że święta Bożego Narodzenia
wszystkim nam kojarzą się z dzieciństwem. Życzył wszystkim radości z przeżywania tych świąt. Barbara Czaplicka posłanka na Sejm RP
powiedziała, że bardzo ceni sobie spotkania z komorowskimi emerytami. Świąteczne życzenia złożyła również Elżbieta Biczyk, przewodniczącą Rady Gminy, jednocześnie podziękowała za zaproszenie.

MICHAŁOWICE OSIEDLE
21 grudnia 2014 r., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne michałowickiego Koła nr 4 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
– Jezus nie zawsze był przyjmowany, nie zawsze otwierano przed
nim drzwi – mówił ks. Marek Małkiewicz – proboszcz paraﬁi Michałowice-Opacz. – Zawsze jednak było i jest miejsce dla niepokojów,
dla wojen. Przyjmijmy Chrystusa, który daje spokój.
– Jestem zachwycony, że tylu was przychodzi na spotkania – powiedział wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka. – Życzę wszystkiego najlepszego, ciepłych, rodzinnych, zdrowych świąt.
Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice Elżbieta Biczyk podziękowała za zaproszenie na uroczystość. – Na blankiecie zaproszenia,
które otrzymałam, został umieszczony piękny cytat:
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Występy artystyczne uczniów klas najmłodszych Szkoły Podstawowej w Komorowie są tradycją tych spotkań. W tym roku wystąpił
zespół Gradus ad Parnassum z repertuarem kolędowo – renesansowym. Następnie dzieci z klas trzecich zaprezentowały Jasełka. Dzieci
opowiedziały historię narodzenia Pana Jezusa, śpiewały również kolędy i pastorałki. Po zakończeniu części artystycznej Sławomir
Rymuza, dyrektor Szkoły Podstawowej, złożył zebranym życzenia,
życzył wiele radości i zdrowia. Następnie dzieci wraz z życzeniami
przekazały emerytom własnoręcznie wykonane kartki świąteczne.
Wieczory wigilijne emerytów to świetna okazja do spotkania
w pięknej świątecznej oprawie. A po zaśpiewaniu kilku kolęd
wszystkich zebranych ogarnął bożonarodzeniowy – świąteczny nastrój. Nastrój serdeczności i radości. A potem był czas na poczęstunek i rozmowy.

Wieczerze wigilijne to świetna okazja do spotkań w pięknej świątecznej oprawie. Podczas wigilii w świetlicy sołectwa Komorów panował świąteczny, uroczysty nastrój. Nastrój serdeczności i radości.
A potem był czas na poczęstunek i rozmowy.
SOKOŁÓW
W Sokołowie wigilijne spotkania mieszkańców, podczas których zebrani dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia, są już tradycją.
W wigilii uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy i Elżbieta
Biczyk, przewodnicząca rady gminy. Ksiądz Grzegorz Jasiński, proboszcz paraﬁi w Pęcicach, odprawił krótką modlitwę.

SOŁECTWO KOMORÓW
Tradycyjnie mieszkańcy sołectwa Komorów spotkali się podczas wigilii, którą zorganizował sołtys, rada sołecka, radna Katarzyna
Parzyńska i niektórzy mieszkańcy. Spotkanie odbyło się w sobotę,
20 grudnia. Uczestniczyli w niej radni gminni, a także Krzysztof
Grabka, wójt gminy Michałowice.
Spotkanie opłatkowe mieszkańców sołectwa Komorów odbyło się
po raz drugi. Wszyscy jednak uważają, że wigilie powinny stać się
miejscową tradycją. W tym roku mieszkańcy przybyli bardzo licznie
(trzeba było dostawić stół). To oczywiście bardzo ucieszyło organizatorów.

Zebranych gości powitała Katarzyna Parzyńska, radna rady gminy, która w imieniu sołtysa Tadeusza Listosza i Rady Sołeckiej, złożyła zebranym najserdeczniejsze życzenia świąteczne, życzyła zdrowia i radości podczas Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Po krótkim powitaniu mieszkańców ksiądz Andrzej Perdzyński
odczytał fragment pisma świętego mówiący o narodzeniu Jezusa
Chrystusa, a następnie pobłogosławił pokarm i ludzi. Złożył wszystkim świąteczne życzenia.
Komorowską wigilię uświetnił występ muzyków, którzy tego wieczoru śpiewali polskie kolędy i pastorałki. Muzycy zachęcali do wspólnego śpiewania kolęd, a mieszkańcy chętnie włączali się. Od razu
zapanowała miła świąteczna atmosfera.
Najważniejszą częścią spotkania było oczywiście dzielenie się
opłatkiem i składanie sobie świątecznych życzeń.
Krzysztof Grabka, wójt gminy, życzył zebranym gościom radości
i pogody ducha, powiedział, że my wszyscy jesteśmy jedną rodziną,
że powinniśmy nawzajem o sobie pamiętać.
Życzenia mieszkańcom Sołectwa Komorów złożyła także Elżbieta
Biczyk, przewodnicząca Rady Gminy, która życzyła radości i pokoju,
a także świąt z rodziną i najbliższymi.

Świetlica Oaza Spokoju, gdzie zorganizowane zostało spotkanie
wigilijne, była odświętnie udekorowana, stoły przykryte były białymi obrusami, w widocznym miejscu ustawiona została piękna choinka. Nieopodal znajdowały się prezenty. Dzieci czuły, że Mikołaj
jest już tuż tuż …
Zebranych mieszkańców powitał Edward Kozłowski, sołtys Sokołowa i jednocześnie radny gminy. Powiedział, że spotkania wigilijne
przynoszą mu wiele radości. I dodał, że szczególnie cieszy go fakt,
że tak licznie uczestniczą w nich dzieci. One na pewno będą te spotkania mile wspominać – powiedział Edward Kozłowski.
Uroczystość rozpoczął ksiądz Grzegorz Jasiński, odczytał fragment pisma świętego mówiący o narodzeniu Syna Bożego. Życzył
wszystkim zebranym, aby umacniali swoją wiarę i jednocześnie
stali na straży rodziny, której ranga, jak powiedział ksiądz Jasiński,
dziś jest podważana.
W dalszej części uroczystości życzenia, zdrowia i radości złożył
Krzysztof Grabka, wójt gminy. Życzył zebranym, aby Nowy Rok 2015 przyniósł wiele radości i satysfakcji w życiu. Życzenia złożyła
mieszkańcom również Elżbieta Biczyk, przewodnicząca Rady Gminy.
Następnie mieszkańcy dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia. W tle słychać było piękne kolędy i pastorałki. Zapanował uroczysty, świąteczny nastrój. Kolędy śpiewali bracia Piotr i Paweł
Kasza, zaprzyjaźnieni z mieszkańcami Sokołowa.
Potem był czas na ucztowanie. Na stole pojawiły się wigilijne potrawy: karpie i śledzie, pierogi i oczywiście czerwony barszcz, sałatki
warzywne, ciasta, kawa i herbata.
Pod koniec spotkania wigilijnego dzieci doczekały się przyjścia
Mikołaja. Obdarowywał dzieci pięknymi prezentami.
Edward Kozłowski podziękował wszystkim mieszkańcom, który
uczestniczyli przy organizacji wieczoru wigilijnego. Szczególnie podziękował radzie sołeckiej, jak również paniom, które przygotowały
pyszne ciasta.

www.michalowice.pl
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Zabawy choinkowe dla dzieci
14 grudnia, w Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego w Michałowicach odbył się wielki mikołajkowy bal dzieci
oraz młodzieży z Opaczy Małej. Natomiast 20 grudnia Święty Mikołaj, oczywiście z ogromnym workiem prezentów przybył, przed południem, do remizy strażackiej w Nowej Wsi, a następnie, po południu do świetlicy
w Opaczy-Kolonii.
OPACZ MAŁA
Podczas choinkowych warsztatów plastycznych dzieci malowały, przyozdabiały gipsowe formy, oczywiście o tematyce świątecznej (np. Mikołaje); z patyka i kolorowej kartki
wykonywały choinki i przyozdabiały je:
gwiazdkami, łańcuchami itp.; wykonywały
świeczniki.
W międzyczasie trwał bal – bal był chyba
ważniejszy od warsztatów plastycznych.
Dzieci szalały – każdy taniec miał swoją
treść, był swojego rodzaju konkursem, zadaniem do wykonania i dzięki temu jeszcze
bardziej atrakcyjny.
Dla rodziców oraz opiekunów milusińskich
przygotowano salon (oczywiście w jednej
z klas), gdzie można było napić się kawy /
herbaty i skosztować świątecznych słodyczy.
Dziećmi i dorosłymi opiekowali się: pani
Mikołajowa, na imię ma Kasia oraz 3 elfy –
Anita, Ewa oraz Ilona. Pod koniec imprezy
przyjechał Mikołaj i wręczył dzieciom prezenty.
– Cieszy, że dzieciom podobała się zabawa
– powiedziała sołtys Opaczy Małej Barbara
Budzyniak. – Dzieci poczuły atmosferę świąt.
Uczyły się przygotowywać choinkowe ozdoby, nawiązując w ten sposób do tradycji, że
najpiękniejsze jest to, co samemu się wykonało; a nie jak współcześnie kupuje się gotowe ozdoby choinkowe w hipermarketach.
Życzenia dobrej zabawy przyjechali złożyć wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka oraz po dobrosąsiedzku sołtys Opaczy
-Kolonii Grażyna Grabka.

NOWA WIEŚ I OPACZKOLONIA
Na bale w Nowej Wsi i Opaczy-Kolonii przybył najprawdziwszy św. Mikołaj i co trzeba
dodać z najlepszą ekipą: Śnieżynką i pomocnikiem św. Mikołaja. Wszyscy oni są
znanymi, znakomitymi aktorami teatralnymi i ﬁlmowymi, o wszechstronnych umiejętnościach, aktorskich, ale również wokalnych
oraz tanecznych. Mikołaja i jego pomocników wspierał muzyką didżej, najlepszy
z najlepszych – Marcel.
Najmłodsi czekając na Świętego Mikołaja,
niecierpliwili się oczywiście, ale nie nudzili.
Trwał bal – wielki mikołajkowy bal. Jak powiedziała Śnieżynka, dzieci musiały sobie
zasłużyć na św. Mikołaja – musiały go wytańczyć i wyśpiewać: na wielkim balu. Wytłumaczyła dzieciom, ale i rodzicom oraz
dziadkom, że do tańczenia i śpiewania najważniejszy jest mięsień śmiechu. Trzeba go
intensywnie trenować. Mikołajkowe szaleństwo zaczęło się więc od rozgrzewki mięśnia
śmiechu. Uśmiech, śmiech stał się wręcz zaraźliwy.
Dzieci tańczyły kółko graniaste: balonik
się zwiększa i zmniejsza – wołała Śnieżynka;
użyczały swych nóg stonodze; pokazywały
– tanecznie, jak rozgrzać się w mróz („Ucha,
cha nasza zima zła”). Rozlegał się śpiew:
„Dziś jest magiczny dzień”. Była niebezpieczna zabawa w krokodyla – dzieci przebiegały
(przepływały) przez Nil, gdzie czyhał na nie
krokodyl. Coś tam było o czarnym baranie
(„Gdzieżeś ty bywał czarny baranie”), który
traﬁł do młyna i pobrudził na biało swój ko-

żuszek. Bim bam wybijał zegar, co dwa wąsy
ma. „Co za hałas, co za krzyki” maszerowały
ołowiane żołnierzyki. Itp., itd., itp., itd. Szaleństwa trwały do upadłego.
Bale różniły się. Do Opaczy-Kolonii dotarł
chudy jak tyka klown Kluseczka. Do Nowej
Wsi spóźnił się, bo wiadomo, klowny są niepoważne. Taki niby nieporadny rozbawiał
milusińską i dorosłą publiczność, bo potraﬁł
zaczarować, odczarować, wyczarować; żonglować, skakać. Nawet o 360 stopni, po desce stojącej na walcu.
Wielkim ﬁnałem balów w Nowej Wsi oraz
Opaczy-Kolonii było oczywiście przybycie
św. Mikołaja. Dzieci, pewnie zachęcone występami Śnieżynki oraz pomocnika Mikołaja, dziękowały Mikołajowi za prezenty piosenkami i wierszykami. Wręcz każde dziecko
chciało się popisać przed Mikołajem, nawet
takie bardzo małe. Mikołaj był oczywiście
szczęśliwy, że mógł wysłuchać młodych,
utalentowanych artystów.
Spotkania świąteczne dla dzieci zostały
sﬁnansowane z funduszów sołeckich Nowej
Wsi i Opaczy-Kolonii.
Stanisław Szałapak

12

Biuletyn Informacyjny Gminy MichaĄowice

nr 1 . luty 2015

Oświata

Oswajając Europę, czyli uczniowie z komorowskiego LO w Holandii
Holandia kojarzy się zwykle z tulipanami, wiatrakami, serem, chodakami, rowerami i wszechobecną wodą. W tym roku
uczniowie z komorowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej
mogli sprawdzić to sami, wyjeżdżając do
Zwolle do Gymnasium Celeanum.

D

obrze się dzieje, jeśli mamy możliwość
weryﬁkowania naszej wiedzy i naszych
wyobrażeń. Uczymy się wtedy zwracania
uwagi na piękno natury przyrody i na piękno natury człowieka.
Kraj europejski, ale taaaaki malutki? A tu
potęga! Jaka? Terytorialna, gospodarcza,
kulturalna. Mogliśmy się o tym przekonać
wyjeżdżając do Zwolle, co zachęciło do poszerzenia wiedzy o Holendrach od Wikingów do dzisiaj.
Uczniowie i nauczyciele z Holandii, Norwegii, Rumunii, Polski, Hiszpanii i Włoch mieli
możliwość poznawać się podczas wspólnego mieszkania, zwiedzania i codziennego
spotykania się na warsztatach edukacyjnych, przygotowanych przez nauczycieli
i uczniów tamtejszej szkoły: tanecznym, malarskim, matematycznym, geograﬁcznym,
survivalowym i dziennikarskim.
Holenderska przygoda zaczęła się na lotnisku w Amsterdamie. Cóż było za zdziwienie,
kiedy nasi uczniowie z komorowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej, przedstawili się: „Ola, Ola, Ola, Olek.”
Innych imion nie zapamiętano, ale niektórzy byli pewni, że witamy się tak jak Hiszpanie! Uczniowie poradzili sobie z tłumaczeniem wszelkich zdarzeń, a było ich wiele.

Mieszkanie u rodzin dało możliwość bliższego poznania codzienności holenderskich kolegów i koleżanek. Bywało różnie,
ciekawie.
Pierwszy wspólnie spędzony wieczór był
szczególny, mieliśmy możliwość przedstawienia siebie, kultury i zwyczajów naszego
kraju. „Connections” było tematem przewodnim prezentacji uczniów z sześciu krajów! Nauce i poznawaniu ludzi towarzyszyły
wycieczki do muzeów. Zwiedziliśmy plenerowe Kröller-Müller Museum – galerię sztuki
oraz park rzeźby, mieszczące się na terenie
holenderskiego parku narodowego De
Hoge Veluwe w Otterlo, mające głównie
zbiory sztuki z XIX i XX w. Muzeum jest znane z dużej kolekcji obrazów Vincenta van
Gogha oraz zbiorów rzeźby nowoczesnej,
gdzie znajduje się rzeźba Mirosława Bałki.
Miły dzień, pełen wrażeń, pełen wymiany

www.michalowice.pl

informacji o sobie, krajach, podejścia do
edukacji, wychowania, sztuki w szerokim
znaczeniu tego słowa, bo dzień zakończył się
wspólnym delektowaniem sztuki kulinarnej.
W Amsterdamie Rijksmuseum zachwyciło
szczególnie kolekcją siedemnastowiecznych mistrzów, takich jak Rembrandt, Frans
Hals, Johannes Vermeer. Wyjazd do Amsterdamu był urozmaicony zwiedzaniem skansenu Zaanse Schans.
Pozostałe dni to praca w szkole podczas
warsztatów. Braliśmy udział w grze, w której, na podstawie wskazówek, uczestnicy
mieli odnaleźć ukryte w przestrzeni miejskiej litery i ułożyć z nich „dłuuugie” słowo.
Paintball także dostarczył emocji. Odwiedzaliśmy miejsca ulubione przez mieszkańców Zwolle.
Warsztaty dały możliwość poznania różnych sposobów uczenia się matematyki.
Należało rozwiązać kwadraty logiczne i zastosować teorię grafów do znalezienia optymalnego miejsca na imprezę.
Na warsztatach geograﬁcznych uczniowie badali role infrastruktury w Zwolle (stacja kolejowa, połączenia) i na całym świecie
(mosty, kanały, tunele, lotniska). Warsztaty
plastyczne dały możliwość tworzenia obrazów, dzięki zestawieniu elementów charakterystycznych dla różnych krajów, ich legend,
symboli. Warsztaty taneczne – pot się lał
podczas przygotowania układu choreograﬁcznego do pięciu różnych utworów. No
i emocje podczas survival run – epickie zmagania z wodą, wiatrem, zimnem i błotem,
walka z przeszkodami stworzonymi przez
naturę i miłego człowieka. Grupa uczniówdziennikarzy wydała kolorową gazetę, bo
ktoś musiał to wszystko opisać. Wszystko
w języku angielskim. Była to lekcja życia na
„lekcji” wszechobecnego angielskiego, co
było planem anglisty, który jest inicjatorem
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i opiekunem naszych wymian międzynarodowych, dzięki którym młodzież ma szanse
poznawania innych kultur szlifując swe
„języki”. No cóż „wujek Google” bywał przydatny w ekstremalnych sytuacjach.
My także pomagamy poznać nasze dziedzictwo kulturowe, goszcząc każdego roku
nauczycieli i uczniów z krajów europejskich.
Mamy nadzieję, że w ZSO w Komorowie
i w Gminie Michałowice tradycja wymiany
międzynarodowej będzie się rozwijała, dając
możliwość doskonalenia umiejętności językowych, ucząc tolerancji wobec innych
narodów i kultur.
Czego wszystkim i sobie życzę.
Ewa Kaleta,
pedagog LO w Komorowie

Ola Bernacka, uczennica I klasy LO napisała:
„Będąc na warsztatach dziennikarskich relacjonowałam inne warsztaty. Zauważyłam, że
zajęcia sprawiały wszystkim uczestnikom przyjemność. Uczniowie i nauczyciele byli otwarci i
mili. Dowiedziałam się, że pisanie wywiadów
nie jest takie łatwe, ludzie często odpowiadali
skrótowo. Robienie zdjęć sprawiło mi najwięcej
radości, gdyż każdy chętnie pozował. Poznani
Holendrzy wolny czas poświęcają grze w hokeja, grze na pianinie, trenują w cyrku.
Budynek szkoły zaskoczył mnie wielkością
i przestronnością. Szkoła ma dużo okien i jest
zadbana.
Dom w którym mieszkałam wyglądał po-

dobnie jak inne stojące obok. Po wejściu do
środka okazał się duży i pełen światła. Spodobały mi się okna bez zasłon. W ten sposób
Holendrzy okazują sobie zaufanie. Nie każdy
w końcu lubi być podglądanym.
Na ulicach miasta są „niepoliczalne” ilości
rowerów, na których przemieszczają się
Holendrzy w każdym wieku.
Dla kogoś kto chce szlifować angielski,
pobyt za granicą jest jak najbardziej wskazany. Wśród rówieśników czułam się swobodnie,
używając języka angielskiego. Zamierzam
wrócić do Holandii. Chcę lepiej poznać ten
urokliwy kraj i ich pyszną kuchnię.”

Turniej o półﬁnał Mistrzostw Polski w koszykówce w Komorowie

W niedzielę i poniedziałek – 11 i 12 stycznia – w szkole w Komorowie odbył się turniej o półﬁnał mistrzostw Polski w koszykówce. Nasza drużyna Mistrz Mazowsza
do lat 20 – UKS Komorów – zajęła trzecie
miejsce.
urniej odbył się w Komorowie, ponieważ
takie są przepisy. Ustalają one, że trzy
najlepsze drużyny na Mazowszu po zakończeniu sezonu zasadniczego rozegrają dwudniowy turniej w siedzibie (mieście) drużyny, która wygrała ligę. W tym sezonie
2014/2015 w kategorii do lat 20 nasz zespół
jest Mistrzem Mazowsza. Dlatego turniej
odbył się w hali sportowej Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Komorowie.
W turnieju zmierzyły się trzy drużyny:
KS Rosa Sport Radom, UKS Komorów i MKS
Polonia Warszawa, odbyły się trzy mecze.
Stawką turnieju jest awans do półﬁnału
mistrzostw Polski do lat 20. Drużyny, które zajęły 2 i 3 miejsce w tym turnieju będą rywalizowały dalej od ćwierćﬁnałów Mistrzostw Polski.

T
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UKS Komorów zajął trzecie miejsce w turnieju ustalającym kolejność przyporządkowania do dalszej fazy Mistrzostw Polski.
21 stycznia w siedzibie PZKOSZ odbędzie
się losowanie grup ćwierćﬁnałowych. Drużyna z Komorowa będzie losowana z 3-ego
koszyka, a jako potencjalnych rywali może
mieć takie znane marki jak WKS Śląsk Wrocław, GTK Gdynia, TKM Włocławek, Siarka
Tarnobrzeg, Start Lublin, Stal Ostrów Wlkp.
Grzegorz Tomaszewski, trener komorowskiej drużyny, powiedział, że nasi zawodnicy
podczas obecnego turnieju zmierzyli się
z bardzo wymagającymi zawodnikami, bo
nasi rywale – mówił Tomaszewski, to markowe, dobre drużyny, których zawodnicy na
co dzień mają możliwość gry w ekstraklasie
– Rosa Radom z reprezentantem Polski Damianem Jeszke, czy Polonia Warszawa, grająca na co dzień w drugiej lidze, wzmocniona
reprezentantami Polski: Michałem Kierlewiczem, Szymonem Szymańskim czy Wojtkiem Majchrzakiem. To naprawdę godni
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rywale – mówił trener.
Trener Tomaszewski dodał, że w składzie
drużyny z UKS Komorów wystąpił zawodnik
uczęszczający obecnie do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Cetniewie, mierzący
214 cm wzrostu – Jakub Karwowski, którego pozyskaniem są zainteresowane kluby z
Amerykańskiej Ligi Akademickiej.
Turniej odbył się dzięki wsparciu Gminy
Michałowice oraz rodziców i Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki, za co
organizatorzy są bardzo wdzięczni. Trenerami zawodników z UKS Komorów są Wojciech
Rogowski i Grzegorz Tomaszewski. Komorowska koszykówka ma się dobrze. Trener
Tomaszewski z optymizmem patrzy na swoich zawodników, trenuje u niego około stu
chłopców w wieku od sześciu do dziesięciu
lat. I robią duże postępy.
Beata Izdebska-Zybała

Nowi mieszkańcy gminy
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Jan Tadeusz
Więch
ur. 21.08.2014 r.,
zam. Pęcice,
waga 3150 g,
wzrost 56 cm

Apolonia
Kubisa
ur. 31.07.2014 r.,
zam. Komorów,
waga 2930 g,
wzrost 53 cm

Kultura

Po prostu czytaj…
Dla dzieci i młodzieży:

Dla dorosłych:

Komiksy Assassins Creed
Bohaterowie słynnej gry komputerowej
Assassin’s Creed, sprzedanej w ponad trzydziestu milionach egzemplarzy, zyskują
nowe życie w komiksie. Scenarzysta Eric Corbeyran (Pieśń Strzyg, XIII Mystery) i rysownik
Djillali Defali (Uchronies) wciągają nas w pasjonującą przygodę, przekraczającą granice
czasu i nauki – przygodę całkowicie nową,
która zaskoczy zarówno miłośników gier, jak
i innych czytelników.

Mrówańcza – Rusłan Mielnikow
„Wrak milionowego miasta, głównego ośrodka obwodu i okręgu, bramy Kaukazu, portu pięciu
mórz…” A pod nim nieukończone metro z tymi nie
-licznymi mieszkańcami, którzy mieli szczęście
przetrwać. Szczęście? Ze zmiennym powodzeniem
bronią swoich podziemnych enklaw przed agresją
nowych gospodarzy zniszczonego świata...
Profesor Stoner – John Williams
Błyskotliwa i głęboko poruszająca powieść Johna
Williamsa to dzieło znakomitego stanu umysłu.
William Stoner wyłania się z niego nie tylko jako
archetyp Amerykanina, ale także jako nieprawdopodobnie egzystencjalny bohater.
Powieść na tyle uniwersalna, że stała się światowym bestsellerem 20 lat po śmierci autora!

Kolorowy szalik – Barbara Kosmowska
Do klasy dołączył Nowy. Ma dziwne ubrania,
własne zdanie i zwyczaje. I wcale nie zabiega
o przyjaźń. Jakby mu na nikim nie zależało.
Bez wątpienia jest jakiś inny. W każdym razie
nie swój…

Jadłonomia – Marta Dymek
Pierwsza książka kucharska twórczyni Jadłonomii
– najpopularniejszego polskiego bloga o kuchni
wegetariańskiej.
W „Kuchni roślinnej” znajdziecie ponad 100 przepisów na wegańskie śniadania, obiady i kolacje
z bulw, korzeni i liści. Tu burak zmienia się w ciasto
czekoladowe, pietruszka występuje w parze z gruszką, a z garści kapusty powstają chrupiące czipsy.
Pozycja obowiązkowa dla wszystkich jaroszy oraz
dla tych, którzy do tej pory nie wyobrażali sobie
bezmięsnego obiadu.

Black Ice – Becca Fitzpatrick
Britt długo przygotowywała się do wymarzonej wyprawy wzdłuż łańcucha górskiego
Teton. Niespodziewanie dołącza do niej jej
były chłopak, o którym dziewczyna wciąż nie
może zapomnieć. Zanim Britt odkryje, co tak
naprawdę czuje do Calvina, burza śnieżna
zmusza ją do szukania schronienia w stojącym na odludziu domku i skorzystania z gościnności dwóch bardzo przystojnych nieznajomych...

Czarny anioł. Opowieść o Ewie Demarczyk –
A. Kuźniak, E. Karpacz-Oboładze
Ewa Demarczyk z dnia na dzień stała się gwiazdą
wielkiego formatu. W 1964 roku podbiła Paryż.
Wróżono jej ogromną karierę. Miała najlepszych
„tekściarzy” – Baczyńskiego, Tuwima, Dymnego.
Dbała o każdy szczegół. Była wielkim odkryciem,
wielkim spełnieniem i nagle zniknęła...

Bajki Blogerów
Wyjątkowa książka Laureatów Wielkiego
Konkursu Blogowych Bajek. Książka Bajki
blogerów i dołączona do niej płyta CD są
zwieńczeniem konkursu organizowanego
wspólnie przez Wydawnictwo Zielona Sowa
i Onet. Jury spośród zgłoszonych bajek wybrało 20 najlepszych i najciekawszych tekstów edukacyjnych.

Biblioteka im. M. Dąbrowskiej – Komorów, ul. Kraszewskiego 3 – zaproszenia
• W każdą środę o godz. 15:00 zapraszamy na biblioteczne spotkania robótkowe. Z nami możesz nauczyć się wyszywać, haftować,
tworzyć niezapomniane przedmioty decoupage. Zapraszamy również osoby, które podzielą się swoją wiedzą z innymi.
• W każdy poniedziałek w godz. 15:30 – 17:30 działa u nas Pogotowie Lekcyjne. Jeśli masz problemy z rozwiązaniem zadania, odrobieniem lekcji lub po prostu potrzebujesz towarzystwa zapraszamy. Chętnie przyjmiemy również wolontariuszy, którzy będą
dzielić się swoją wiedzą z potrzebującymi pomocy uczniami.
• Do czerwca prowadzimy projekt “Nowoczesny senior w sieci”
z Latarnikiem Polski Cyfrowej panem Dariuszem Wałachowskim.
Zajęcia komputerowe prowadzone są cyklicznie – w poniedziałki
od godz. 10 do 12.
– Do 16.03 prowadzony jest kurs dla średnio zaawansowanych.
– Od 23.03 zapraszamy na zajęcia dla początkujących.
Prosimy o zapisy – ilość miejsc ograniczona.

• Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
jako jedna ze 100 w całym kraju zakwaliﬁkowała się do 3. edycji
„Linku do przyszłości”! Patronat nad nim objął pan Krzysztof Grabka
– wójt Gminy Michałowice.
W lutym dla młodzieży licealnej z Komorowa zorganizowane
zostaną spotkania z młodymi profesjonalistami. Są to osoby niewiele starsze od uczestników spotkań (do 35 r. życia), które pracują
w szeroko rozumianej branży nowych technologii, mają na koncie
pierwsze sukcesy zawodowe i z powodzeniem odnajdują się na rynku pracy.
Celem projektu „Link do przyszłości.
Młodzi. Internet. Kariera” jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu
ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablonowy,
uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy. Więcej na temat projektu: linkdoprzyszlosci.pl
Katarzyna Walichnowska – dyrektor biblioteki

www.michalowice.pl
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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
,BTB 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;
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Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
05-816 Michałowice,
tel. 22 350-91-20, fax 22 350-91-21
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Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
05-816 Michałowice,
tel. 22 350-91-60, fax 22 350-91-61
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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)
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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
t;&41»4;,»8.*$)"08*$"$)
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
t;&41»4;,0-/0ű13;&%4;,0-/:
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ul. Główna 96,
05-806 Komorów
tel. 22 758-26-05 szkoła
tel. 22 758-26-51 przedszkole
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ul. Szkolna 13, 05-816 Michałowice,
tel. 22 723-83-80
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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
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ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów,
tel. 22 758-01-84

:$¿1,(-6=(7(/()21<
5&-&'0/"-"3.08: – 112

10(0508*&(";08& – 992
Awarie: 22 667-30-73 do 78

10-*$+" – 997
,PNJTBSJBU1PMJDKJX 3FHVBDI
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15
tel. 22 723-41-70, 22 604-65-00,
Sekretariat tel. 22 604-65-02
fax. 22 604-64-06
(wszystkie telefony czynne całodobowo)
,PNFOEB1PXJBUPXB
22 758-60-81 do 85, 22 604-62-13
453"ǈ10ǈ"3/" – 998
Państwowa Straż Pożarna Pruszków
Telefon alarmowy 22 758-77-01
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
ul. Główna 2
tel. alarmowy 22 758-26-87, 881-444-552
10(0508*&&/&3(&5:$;/& – 991
Rejon Pruszków tel. 22 738-23-00
Rejon W-wa (ul. Włodarzewska)
tel. 22 821-52-11
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45"304580108*"508&
tel. 22 738-14-00
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ULICZNE
Firma „ŚWIĘCKI,
konserwacja@swiecki.pl,
Firma
CIEŚLIKOWSKI
tel. 22 720-39-07
tel. 692-469-767
"8"3*&4*&$* ,"/"-*;"$:+/&+ *4"/*5"3/&+
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

"8"3*&4*&$* 80%0$*Ƌ(08&+
„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
LbRSUDFRZDQLH
JUDğF]QH

10(0508*&3"56/,08& – 999
/0$/" 10.0$.&%:$;/" – 22 753-81-37
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1
tel. 22 723-11-47
13;:$)0%/*& -&,"34,*&
„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
"15&,*
„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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