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Koncert w michałowickim 
kościele 

W niedzielny wieczór, 30 listopada w Koście-
le pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Michałowicach, po wieczornej mszy zostały za-
grane dwa koncerty fortepianowe: As dur op. 2 Ig-
nacego Feliksa Dobrzyńskiego oraz f-moll Fryde-
ryka Chopina.

Wykonali je prof. Jerzy Sterczyński i orkie-
stra smyczkowa - Warszawscy Soliści „Concer-
to Avenna”. Prof. Jerzy Sterczyński jest dzieka-
nem Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów 
Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopi-
na w Warszawie i mieszka w Michałowicach. Sło-
wo wstępne do słuchaczy – michałowickich me-
lomanów skierował prof. Sterczyński, powiedział 
m.in.: - Kim jest Chopin, wiemy bardzo dobrze, 
natomiast mało kto słyszał o Ignacym Feliksie Do-
brzyńskim. Chopin nie był jedynym kompozyto-
rem, który tworzył w Polsce, w Warszawie. Nigdy 
nie jest tak, że twórca pojawia się sam. Chopi-
na otaczali przyjaciele, koledzy, którzy tworzy-
li. Nie byli genialni, ale znakomici. Do tego gro-
na należy, urodzony w Romanowie na Wołyniu 
w 1807 r. kompozytor, dyrygent i pianista Ignacy 
Feliks Dobrzyński. Stąd wziął się pomysł na kon-
cert z genialnym utworem Chopina i znakomitą 
kompozycją Dobrzyńskiego. - Dobrzyński, o trzy 
lata starszy od Chopina, koncert fortepianowy As 
dur skomponował w wieku 17 lat; Chopin koncert 
fortepianowy f-moll – w wieku 19 lat – kontynu-
ował swoją wypowiedź prof. Jerzy Sterczyński. 

Koncert fortepianowy w wykonaniu prof. 
Jerzego Sterczyńskiego oraz muzyków z 
„Concerto Avenna” pod dyrekcją prof. Andrzeja 
Mysińskiego

Święto Niepodległości

„Święto Niepodległości” – obchodziliśmy 
przez trzy dni, w Michałowicach, Komorowie 
i Nowej Wsi, we wszystkich szkołach... str. 2

Czy naprawdę tacy byliśmy?

Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień, 
uroczystości w przedszkolu w Michałowi-
cach... str. 4

„KOMORÓW NOCĄ”

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty! str. 13
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W KRĘGU GENIUSZU 
CHOPINA

Antonio Allegri CORREGGIO 1489–1534 Adoracja trzech Króli 1517 - Galleria Nazionale, Parma

Gdy Nowy 2009 Rok zastuka do Państwa drzwi,
niech przyniesie pomyślność, szczęście i piękny uśmiech każdego dnia.

Spokojnego, zdrowego i radosnego Nowego 2009 Roku
życzą

Sławomir Walendowski – Przewodniczący Rady Gminy Michałowice
Roman Lawrence – Wójt GminyMichałowice
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– Teraz artyści dojrzewają długo. (…) Rok 2010 
będzie rokiem Chopinowskim. Niebezpieczne 
jest łączenie Chopina wyłącznie z naszym kra-
jem, wyłącznie z płaczącymi wierzbami. Koncert 

f-moll gram od 30 lat i nie znudził mi się. Na tym 
polega geniusz 19-latka, który stworzył taką mu-
zykę. Ten koncert ma 1, 2… 15.. 30 dno. Jak po-
wiedział prof. Sterczyński, w muzyce poważnej 
najważniejsza jest komunikacja – czyli uniwersal-
ność, bogactwo utworów muzycznych, pokony-
wanie różnego rodzaju granic, a w konsekwencji 
wzbogacanie kultury, przenikanie się kultur i po-
wstawanie nowej jakości; w tym komunikacja ge-
niuszu Chopina oraz doskonałości Dobrzyńskie-
go. Chodzi tu o „podróże” w przestrzeni i czasie. 
Wśród słuchaczy była również znakomita pianist-
ka Kayo Nishimizu-Wawreniuk – też mieszkan-
ka Michałowic - matka trzech synów, którzy czę-
sto stają na podium w mistrzostwach karate. Kayo 
Nishimizu, by grać Chopina przyjechała do Polski 
z Japonii, na studia na Akademii Muzycznej im. F. 
Chopina – jej profesorem był właśnie Jerzy Ster-
czyński. W Polsce pianistka wyszła za mąż, ma 

czworo dzieci (jedną córkę). Zajmuje się muzy-
ką Chopina – koncertuje, nagrywa. Po koncercie 
jako gospodarz ks. proboszcz Leon Firlej podzię-
kował muzykom. Wspomniał też o dawnych cza-
sach, kiedy jako uczeń szkoły średniej w Bielsku-
Białej słuchał muzyki w wykonaniu nauczyciela 
muzyki prof. Łazarczyka – dziadka Jerzego Ster-
czyńskiego. Na program koncertu złożyły się dwa 
koncerty fortepianowe, których kompozytorami 
byli: - Ignacy Feliks Dobrzyński – Koncert forte-
pianowy As dur op. 2, wersja na fortepian z towa-
rzyszeniem orkiestry smyczkowej, części: Allegro 
moderato, Andante espressivo, Rondo. Vivace ma 
non troppo; - Fryderyk Chopin – koncert fortepia-
nowy f-moll op. 21, wersja na fortepian z towarzy-
szeniem orkiestry smyczkowej, części: Maestoso, 
Larghetto, Allegro vivace.

Stanisław Szałapak

W KRĘGU GENIUSZU CHOPINA (cd. ze str. 1)

Przy fortepianie  prof. Jerzy Sterczyński

Obchody Święta Niepodległości na 
terenie Gminy Michałowice
 w Michałowicach 

11 listopada w Kościele pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny w Michałowicach 
o 12:30 została odprawiona msza w intencji Oj-
czyzny, po mszy zaśpiewał Kameralny Chór Aka-
demii Wilanowskiej, a następnie odbył się patrio-
tyczny piknik z „grochówką”.

Msza Święta w intencji Ojczyzny Na Mszę 
Świętą przybyły setki mieszkańców Michało-
wic i Opaczy. Wielu stało na zewnątrz kościoła, 
a sprzyjała temu piękna, słoneczna pogoda. Byli 
weterani walk o niepodległość, ale były również 
całe rodziny z dziećmi nawet w wieku przed-
szkolnym. Ludzie w większości ubrali się od-
świętnie, tak jak przystało na ten dzień, na Świę-
to Niepodległości. Kazanie wygłosił ks. proboszcz 
Leon Firlej: - Przyszliśmy dziś, by powspomi-
nać, by podziękować wszystkim tym, dzięki któ-
rym odzyskaliśmy niepodległość. Dziś wszystkie 

nasze dziękczynienia składamy w naszej wspól-
nej modlitwie. (…) Jaka radość zapanowała 90 
lat temu, że na Zamku Królewskim, na Wawelu, 
na ratuszu w Poznaniu załopotały polskie fl agi. 
Co naród przeżył przez te 123 lata niewoli, jaką 
złożył hekatombę. I tak szli jedni za drugimi: koś-
ciuszkowcy, kosynierzy… Potem przyszły inne 
powstania: listopadowe, styczniowe. Powstania 
utopione w morzu krwi. Morze łez wylały matki 
i żony. - Cały słownik można stworzyć z nazwisk 
ludzi, którzy poświęcili wszystko, by Polska od-
zyskała niepodległość. - A teraz nie bardzo wi-
dać troskę o naszą rzeczywistość. Ciągle są prze-
pychanki. Można mieć różne poglądy, ale niech 
nie będzie tej zajadłości. Spory, kłótnie, awantury 
nie służą dobru Rzeczypospolitej, dobru obywate-
li. Ks. proboszcz Leon Firlej wyjaśnił też, co zna-
czy 11-listopadowa dekoracja przy ołtarzu: - Por-
tret ostatniego polskiego króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego… Król miał dobre zamiary, sku-
piał wokół siebie najtęższe umysły, upowszech-
niał kulturę, budował manufaktury. Zabrakło mu 
jednak siły charakteru. Portret Józefa Piłsudskie-
go – Józef Piłsudski od najmłodszych lat był wy-
chowywany w duchu patriotyzmu…- W tej pustej 
ramie została umieszczona zieleń – kolor optymi-
zmu. Może znajdzie się człowiek, który ustano-
wi ład i wszyscy będą zadowoleni. Prosimy Boga 
o człowieka opatrznościowego, który poprowa-
dziłby Polskę. Kameralny Chór Akademii Wi-
lanowskiej pod dyrekcją Izabeli Tomaszewskiej 
zaśpiewał pieśni patriotyczne oraz utwory inspi-
rowane muzyką Chopina w aranżacji Waldemara 
Parzyńskiego. Rozpoczęto śpiewem Gaude Mater 
Polonia , a zakończono Rotą – „Nie rzucim ziemi, 
skąd nasz ród” – utworem Marii Konopnickiej. 
Na prośbę wójta gminy, chór włączył do swoje-
go programu trzy utwory Chopina: Preludium c - 
moll op. 28 nr 20, Scherzo h-moll op. 20 i Mazu-

rek e moll op. 41 nr 2. Przecież przyszły poprzedza 
rok 2010 – Rok Chopinowski. W uroczystości nie-
podległościowej – we mszy i w koncercie – wzięli 
udział przedstawiciele władz: wiceprzewodniczą-
ca Rady Powiatowej Barbara Czaplicka (w Gmi-
nie Michałowice bardzo dobrze znana jako lekarz 
pediatra), przewodniczący Rady Gminy Michało-

Dekoracja przy ołtarzu: Portret z epoki, króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego został na-
malowany w pracowni Lampiego ojca. Portret 
Józefa Piłsudskiego jest również portretem z 
epoki. Namalował go Antoni Grabarz Jeżyński

11 listopada kościół w Michałowicach przepeł-
nił się

Tort kroi wójt Gminy Michałowice Roman 
Lawrence, po prawej ks. proboszcz Leon Firlej, 

a w środku Jerzy Łuksza, właściciel fi rmy cu-
kierniczej, który ten tort upiekł dla parafi an

Z GMINY MICHAŁOWICE
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wice Sławomir Walendowski, wójt Gminy Micha-
łowice Roman Lawrence i jego zastępca Krzysztof 
Grabka, radny Eugeniusz Hanc – współorganiza-
tor uroczystości. Byli pozostali radni z Micha-
łowic i Opaczy, sołtys Opaczy Kolonii Grażyna 
Grabka. - Tyle osób przyszło na mszę i koncert, 
a to znaczy, że duch w narodzie nie ginie – po-
wiedział po koncercie wójt Gminy Michałowice 
Roman Lawrence i zaprosił wraz z księdzem pro-
boszczem na piknik. Na pikniku grochówka oczy-
wiście była: smaczna, żołnierska, którą częstowali 
druhowie strażacy z OSP z Nowej Wsi. Na dwóch 
rożnach piekły się kiełbaski i kaszanki - dary fi r-
my Jakomex z Reguł i fi rmy Makton z Opaczy. 
Nie zabrakło jak zawsze na michałowicko-opa-
ckich uroczystościach kiełbasek ze sklepu fi rmo-
wego z ul. Raszyńskiej – z wytwórni Kazimie-
rza i Roberta Maulów z Ursusa. Również ksiądz 
proboszcz Leon Firlej – ufundował kiełbaski, ka-
szanki i do nich bułki, a tysiąc słodkich bułeczek 
z serem (również dar od proboszcza) został rów-
no zjedzony. Najbardziej jednak smakował 11-li-
stopadowy tort i słodycze na czele z sękaczami 
– przygotowane przez cukiernię państwa Wandy 
i Jerzego Łukszów z Opaczy Kolonii. Nie moż-
na zapomnieć, że wielkim powodzeniem cieszy-
ło się stanowisko przygotowane przez Radę So-
łectwa Opaczy Kolonii, gdzie rożnem dowodziła 
sołtys Grażyna Grabka. Wszystkim wyżej wymie-
nionym serdecznie podziękował wójt. Wspania-
ła jak na tę porę roku słoneczna i ciepła pogoda 
zachęcała do „piknikowania”. Podniosłą atmosfe-
rę spotkania mieszkańców z okazji święta tworzy-
ły płynące z głośników pieśni legionowe i mar-
sze wojska polskiego. Ostatni radośni i wielce 
zadowoleni uczestnicy tego wręcz towarzyskiego 
spotkania opuszczali piknik przed 17:00– prawie 
po pięciu godzinach.

Stanisław Szałapak

w Nowej Wsi

Uroczystości związane z 90 Rocznicą Odzy-
skania przez Polskę Niepodległości miały miejsce 
8 listopada w budynku Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Nowej Wsi. 

W obchodach wzięli udział: Wójt Gminy Mi-
chałowice Roman Lawrence, miejscowi Radni, 
Inspektor d/s Kultury Barbara Raczyńska, Sołtys 

Nowej Wsi Marian Bośka, Przewodnicząca Koła 
Emerytów Jadwiga Bazga, grono pedagogiczne 
Zespołu Szkół w Nowej Wsi na czele z Dyrektor 
Ewą Dymurą, uczniowie i ich rodzice oraz oko-
liczni mieszkańcy.

Pierwszą część spotkania wypełnił program 
poetycko - muzyczny „Ty żyjesz Polsko”, w wy-
konaniu uczniów z Zespołu Szkół w Nowej Wsi, 
przygotowanych przez Panie Dorotę Planetę, Mał-
gorzatę Włodek i Iwonę Bamburską. Recytowane 
na tle nostalgicznej, przejmującej muzyki Fryde-
ryka Chopina wiersze, wywoływały wzruszenie 
wśród licznie zgromadzonej publiczności. 

Nie zabrakło również pieśni patriotycznych, 
takich jak Rota czy Pierwsza Brygada. Wspól-
nie wykonano Hymn Państwowy. Przygotowany 
przez uczniów program przybliżył najważniejsze 
i najtrudniejsze momenty z historii naszego kra-
ju. Na scenie pojawił się oczywiście Marszałek 
Józef Piłsudskiego. Powiewające na zakończenie 
biało – czerwone fl agi oznajmiły upragnioną wol-
ność Polski.

Druga część sobotniego wieczoru w No-
wej Wsi miała już zupełnie odmienny charak-
ter. Na scenie pojawili się aktorzy Teatrów Roma 
i Buffo. Barbara Melcer, Beata Wyrąbkiewicz, 
Wojciech Dmochowski i Paweł Hartlieb zapre-
zentowali program „Od lat 50-tych do współczes-
ności”. Publiczność doskonale bawiła się słucha-
jąc swoich ulubionych piosenek. Na zakończenie 
na wszystkich przybyłych czekała wspaniała gro-
chówka, specjalność strażaków z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Nowej Wsi. 

Anna Tyszko 

w Komorowie

W Komorowie w niedzielę, 9 listopada odbył 
się uroczysty koncert Filharmonii im. Romualda 
Traugutta zatytułowany „My, pierwsza brygada”. 
Gościem honorowym był Antoni Godlewski, rocz-
nik 1918, bohater II Wojny Światowej i uczestnik 
Powstania Warszawskiego, odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Koncert zorganizowało Stowarzy-
szenie Kulturalny Komorów.

Artyści w składzie: Dorota Późniecka – so-
pran, Agnieszka Lipska – mezzosopran, Krzysztof 
Kur – tenor, Robert Cieśla – tenor, Ryszard Cie-
śla – baryton, Paweł Bazan – baryton i Mariusz 
Dubrawski – fortepian, wykonali wszystkie naj-
większe pieśni legionowe. A wśród nich: Wojen-
ka, Pieśń o wodzu miłym, Warczą karabiny, Maki, 

Ułani, ułani, Tam na błoniu, Przybyli ułani, O mój 
rozmarynie, Białe róże i Piechota. Był to piękny, 
patriotyczny koncert. Śpiew artystów fi lharmonii 
przeplatany był występem Andrzeja Ferenca, któ-
ry czytał odezwy i wypowiedzi marszałka Józefa 
Piłsudskiego, jak choćby wypowiedź J. Piłsudskie-
go sprzed I Wojny Światowej, Odezwę do I Kom-
panii Kadrowej z 1914 roku (Żołnierze! Spotkał 
was ten zaszczyt niezmierny...), Rozkaz J. Piłsud-
skiego skierowany do I Brygady (Żołnierze! Po-
szliście za moim rozkazem bez wahania). A także 
fragmenty ze wspomnień marszałka, jak choćby 
tekst: (... z moich żołnierzy byłem dumny...) Pod 
koniec aktor odczytał fragment przemówienia, 
które Józef Piłsudski wygłosił na inauguracyjnej 
sesji Sejmu 10 lutego 1919 roku. Andrzej Ferenc 
recytował również wiersze patriotyczne, a wśród 
nich wiersz E. Słońskiego – Ta, co nie zginęła 
i Nieznany obrońca Lwowa. Na zakończenie kon-
certu wszyscy artyści zaśpiewali – My, pierwsza 

brygada. Niedzielny koncert był znakomitą lekcją 
historii, tym bardziej, że uczestniczył w nim An-
toni Godlewski, rocznik 1918 - bohater II Wojny 
Światowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, 
odznaczony Krzyżem Walecznych. Tuż przed wy-
stępem pan Antoni, w kilku słowach, opowiedział 
o swojej wojennej historii. I mimo, że jest 90-lat-
kiem, to tryska humorem i energią. Takie spotka-
nia i koncerty to doskonała okazja do nauki histo-
rii szczególnie dla młodych ludzi, ale jest to przede 
wszystkim możliwość, aby poczuć przez chwi-
lę atmosferę tamtych lat i wielki patriotyzm ludzi 
walczących o niepodległość naszego kraju.

Beata Izdebska

Publiczność w trakcie koncertu
Program „Ty żyjesz Polsko” przygotowali ucz-
niowie Zespołu Szkół w Nowej Wsi

My, I Brygada - koncert Filharmonii
im. Romualda Traugutta

Z GMINY MICHAŁOWICE
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Początek opieki 
nad dzieckiem 
w wieku przedszkolnym 
w Michałowicach 
przypada na rok 1971.

Pracujące w Klubie Rolnika Panie Jadwiga 
Zawadzka i Maria Fudecka, wychodząc naprze-
ciw potrzebom rodziców pracujących w GS Sa-
mopomoc Chłopska w Regułach i rolników z Mi-
chałowic i Opaczy postanowiły, wzorem innych 
miejscowości w Polsce, zorganizować dzieci-
niec wiejski. Miał on zapewnić opiekę dzieciom 
na czas pracy rodziców w okresie wzmożonych 
prac w polu. Funkcjonował on przez jeden mie-
siąc w roku, podczas wakacji. Inicjatorki dzieciń-
ca zwróciły się o pomoc fi nansową do Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w Pruszkowie. Dzieciniec 
zorganizowano w Klubie Rolnika w Michałowi-

cach. Był to budynek, a właściwie barak znajdują-
cy się obok szkoły. Ta forma opieki zyskała apro-
batę rodziców i dzieci. Zaczęto zastanawiać się 
nad potrzebą utworzenia całorocznego przedszko-
la w Michałowicach. Dzięki staraniom mieszkań-
ców, między innymi Pani Aliny Janowskiej, byłej 
nauczycielki Szkoły Podstawowej w Michałowi-
cach, w 1972 r. powstało Państwowe Przedszko-
le w Michałowicach, które miało swoją siedzibę 
w budynku szkoły. Było to przedszkole jedno-
oddziałowe, dwudziestoosobowa grupa miesza-
na, do której uczęszczały dzieci w wieku od 3 
do 6 lat. Kierowniczką Państwowego Przedszko-
la w Michałowicach była Pani Wiesława Buczyń-
ska, natomiast nauczycielką absolwentka Studium 
dla Wychowawczyń Przeszkoli w Radzyminie, 
Pani Barbara Nagraba, z którą współpracowa-
ła Pani Jadwiga Zawadzka. Zatrudniono perso-
nel administracyjny. Przedszkole posiadało nie-
wielką salę zajęć, kuchnię, gabinet kierowniczki 
i intendentki oraz łazienkę. Kierowniczka, Pani 
Wiesława Buczyńska wspólnie z personelem wy-
konywała pomoce do zajęć, stroje do przedsta-
wień, organizowała również dochodowe imprezy 
dla dzieci i rodziców. Uzyskane fundusze przezna-
czała na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych. 
W listopadzie 1978 r. nastąpiła przeprowadzka 
do nowowybudowanego przedszkola przy uli-
cy Szkolnej 1 (obecnie 13). W tym przedsięwzię-
ciu pomagali rodzice nie tylko dzieci uczęszczają-
cych do przedszkola, ale również przedszkolnych 
„absolwentów”. Wydarzeniu towarzyszył entu-
zjazm dzieci, rodziców i pracowników przedszko-
la. Nową siedzibę wyposażono w meble, zabawki, 
itp. Przedszkole posiadało bardzo duży teren za-
baw. Dzieci mogły korzystać z nowoczesnego, jak 
na owe czasy, sprzętu terenowego: metalowych 
chybotek, huśtawek, karuzel, zjeżdżalni, tramwa-
jów i przeplotni. Na placu zabaw znajdowały się 
także dwie drewniane piaskownice i ławki parko-
we. W przedszkolu funkcjonowały cztery grupy 
wiekowe. Urządzono salę gimnastyczną, w której 
odbywały się zajęcia z rytmiki, prowadzone przez 
Pana Karola Jagiełłę, a następnie przez nauczy-
cielkę Janinę Wojcieszko–Kowalską. 

Od stycznia 1990 r. stanowisko Dyrektora 
Gminnego Przedszkola w Michałowicach obję-

ła długoletnia nauczycielka Pani Janina Wojciesz-
ko–Kowalska. Pani Janina Wojcieszko–Kowalska 
sprawowała funkcję dyrektora do sierpnia 1999r. 
Od września 1999 r. w wyniku konkursu stanowi-
sko dyrektora objęła Pani Beata Woś, która piastu-
je to stanowisko drugą kadencję. 

Izabela Dzikowska

Współczesność

Gminne przedszkole w Michałowicach li-
czy obecnie szaść oddziałów. Są to: oddział 3 lat-
ków, oddział 3-4 latków, oddział 4 latków, oddział 
4-5 latków, oddział 5 latków i oddział 6 latków. 

30-lecie Gminnego Przedszkola 
w Michałowicach

Z GMINY MICHAŁOWICE

Gmina Michałowice
wśród najlepszych gmin

województwa 
mazowieckiego

Mamy przyjemność poinformować, że Gminie Michałowice przyznano III 
miejsce w kategorii Gmina Wiejska w Konkursie Mazowiecka Gmina Roku 
2008 organizowanym pod honorowym patronatem Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adama Struzika.  Kapituła konkursu oceniała m.in. wy-
sokość budżetu gmin, wysokość wydatków inwestycyjnych, w tym ze środ-
ków pomocowych uzyskanych z funduszy strukturalnych.

Państwowe przedszkole przy Szkole Podstawowej 
w Michałowicach rok 1972 Od lewej współza-
łożycielka przedszkola Pani Alina Janowska, 
Jadwiga Zawadzka , Kierowniczka Wiesława 
Buczyńska, intendentka Izabela Pyć 
fot. ze zbiorów Jadwigi Zawadzkiej

Wychowankowie przedszkola podczas przedsta-
wienia, lata 80-te

fot. ze zbiorów Izabeli Dzikowskiej

Kadra Pedagogiczna w roku 2008
fot. Julia Dzikowska
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Michałowickie Spotkania Artystyczne Dzie-
ci i Młodzieży oraz Mistrzostwa Karate 
o Puchar Wójta Gminy Michałowice stały 
się jedną z najważniejszych imprez w Gmi-
nie Michałowice. W tym roku odbyły się one 
w dniach 8-9 listopada.

Wzięło w nich udział ok. 250 karateków i ok. 
150 uczniów-artystów. Mistrzostwa karate w Mi-
chałowicach odbywają się dzięki Klubowi ZDRO-
WIE, który na terenie Michałowic prowadzi wice-
prezes klubu Jarosław Gajek. Klub ten prowadzi 

również zajęcia z tańca. Instruktorką w czterech 
michałowickich zespołach tanecznych: „Sqładzik 
Mini”, „Sqładzik”, „Sqład” oraz „Skład L” Klu-
bu ZDROWIE jest Dorota Jastrzębska. Wysoki 
poziom sztuki śpiewu w Michałowicach to prze-
de wszystkim zasługa nauczycielek z michałowi-
ckiej szkoły: P. Aliny Stenckiej i P. Małgorzaty Ja-
worskiej.

W spotkaniach artystycznych wzięły udział 
też inne zespoły Klubu ZDROWIE – z Warszawy: 
„Tazaro” i „Tazarorock, prowadzone przez Kami-
lę Guzowską, „Tazaro Artbem” – Łukasza Ow-

czarskiego, „Alibi” – Kingi Grąbczewskiej oraz 
„Mini Kiks” – Marty Domagały. Konferansjerkę 
prowadziła Dorota Jastrzębska. 

Tradycyjnie gwiazdą michałowickiego festi-
walu była Joasia Karwacka. W tym roku szkolnym 
kończy gimnazjum w Michałowicach. – Kończę 
też Szkołę Muzyczną I Stopnia im. Witolda Lu-
tosławskiego w Pruszkowie, klasę fortepianu – 
powiedziała dziennikarzowi www.michalowice.
pl. – Wybieram się do… dobrego liceum. Jedno-
cześnie mam zamiar kontynuować naukę śpiewu 

Z GMINY MICHAŁOWICE

Od września 1999 roku stanowisko Dyrektora 
pełni mgr Beata Woś , która sprawuje tę funkcję 
do dnia dzisiejszego. Personel przedszkola liczy 
25 osób w tym 12 nauczycielek. Kadra nauczy-
cielska jest wykwalifi kowana ma wyższe wy-
kształcenie pedagogiczne. Nadrzędnym celem na-
szej placówki jest dbałość o wszechstronny rozwój 
dziecka, budzenie zainteresowania otaczającym 
światem i przygotowanie dzieci do szkoły. Wspo-
maganie rozwoju dziecka odbywa się w miłej 
i serdecznej atmosferze. Pobyt dziecka w przed-
szkolu staramy się uatrakcyjnić poprzez organizo-
wanie różnego rodzaju konkursów i teatrzyków. 
Odbywają się również uroczystości z okazji: Dnia 
Mamy i Taty, Dnia Babci i Dziadka, Bale karna-
wałowe, Spotkanie z Mikołajem. Tradycją stały 
się pikniki rodzinne podczas , których dzieci ba-
wią się wspólnie z rodzicami, pieką kiełbaski oraz 
uczestniczą w konkursach i grach zespołowych. 
Współpracujemy z różnymi instytucjami użytecz-
ności społecznej takimi jak : Straż Pożarna, Po-
licja, Biblioteka, Poczta, Przychodnia Lekarska. 
Z biegiem lat nasza placówka staje się bardziej 
nowoczesna i funkcjonalna. W roku 2007 dokona-
no rozbudowy przedszkola dobudowano dwie sale 
i dwie łazienki, rozbudowano zaplecze kuchenne 
oraz zmodernizowano salę gimnastyczną, wymie-
niono podłogi i oświetlenie. Co roku uzupełnia-
na jest baza dydaktyczna i sale w nowe zabawki. 

Dnia 9 września 2007 roku miało miejsce uroczy-
ste poświęcenie nowych pomieszczeń przedszko-
la. W Grudniu 2008 roku mija 30 lat funkcjonowa-
nia Przedszkola w Michałowicach

Maria Krasowska

Uroczystości z okazji 
30-lecia Gminnego 
Przedszkola 
w Michałowicach

W niedzielę 28 września nu terenie Gminne-
go Przedszkola w Michałowicach odbyła się uro-
czystość z okazji 30-lecia przedszkola. W tym 
wielkim wydarzeniu brali udział znakomici go-
ście tj. Wójt Gminy Michałowie Roman Lawren-
ce z małżonką, zastępca wójta Krzysztof Grabka, 
proboszcz parafi i w Michałowicach ks.Leon Fir-
lej, dyrektor Oświaty i Wychowania p. Alina Ża-
kowska oraz byłe dyrektorki przedszkola: p. Wie-
sława Buczyńska, p. Barbara Mioduszewska i p. 
Janina Wojcieszko — Kowalska, Grono zaproszo-
nych gości.

W uroczystości uczestniczyli także pracow-
nicy przedszkola, personel który pracował w po-
przednich latach oraz rodzice z dziećmi i absol-
wenci przedszkola. Uroczystość rozpoczęła się 
Mszą św. o godz. 11.00 w Kościele WNMP w Mi-
chałowicach w intencji wychowanków, pracowni-
ków żyjących i zmarłych oraz dzieci z przedszko-
la. O godz. 12.30 Dyrektor Przedszkola p. Beata 
Woś rozpoczęła część ofi cjalną. Zostały wręczone 
dyplomy i nagrody dla wieloletnich pracowników 
przedszkola: p. Jadwidze Zawadzkiej, p. Izabeli 
Dzikowskiej, Stanisławie Godlewskiej, p. Barba-
rze Zaczkowskiej , p. Halinie Miszczak i p. Mał-
gorzacie Rogalskiej.

Po części ofi cjalnej odbyły się występy dzieci 
z poszczególnych grup wiekowych , a także goś-
cinnie został zaproszony zespół Składzik, który 
pokazał swoje umiejętności taneczne.

Dla przybyłych na uroczystość dzieci, przed-
szkole ufundowało szereg atrakcji: teatrzyk w wy-
konaniu aktorów z Krakowa, spotkanie z klow-

nem, zabawy przygotowane przez pana wodzireja 
oraz atrakcje w ogródku przedszkolnym. Dla każ-
dego dziecka przygotowane były paczki z upo-
minkami oraz słodki podwieczorek. Uroczystość 
odbyła się w miłej rodzinnej atmosferze, która to-
warzyszyła wszystkim uczestniczącym osobom.

W ten szczególny uroczysty dzień wspomi-
naliśmy poprzednie lata wspólnej owocnej pra-
cy z personelem, rodzicami i przede wszystkim 
z dziećmi. Był to dzień integrujący i scalający 
naszą małą społeczność, jaką udało się tworzyć 
przez 30 lat. 

Maria Krasowska,
Aleksandra Majrzak

Występy grup 4 latków i 6 latków

Kadra Administracyjna w roku 2008
fot. Julia Dzikowska Fot.Lapeta

cd. na str. 6

IV Michałowickie Spotkania 
Artystyczne Dzieci i Młodzieży oraz 
V Mistrzostwa Karate o Puchar 
Wójta Gminy Michałowice
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w szkole muzycznej II stopnia przy ul. Bednarskiej w Warszawie. Po maturze wybieram się na Wydział 
Architektury. W zawodach wzięło udział ok. 40 karateków z Michałowic, czyli z michałowickiego Klu-
bu ZDROWIE. Pozostali - ponad dwustu - przyjechali z Warszawy, województwa mazowieckiego, a na-
wet z KrosnaKonkurs piosenki ex aequo wygrały: Joanna Karwacka oraz duet Natalia Gajewska i Ka-
rolina Deja. W grupie „młodszych” zespołów I miejsce wytańczył „Sqładzik”, II – „Sqładzik Mini”, 
trzecie nie zostało przyznane. Wśród starszej młodzieży wygrał zespół „Alibi”, II miejsce zajął „Taza-
ro”, a III –„Sqład”.

Dzień Seniora w Gminie Michałowice
25 października, w sobotę, w ośrodku olim-

pijskim w Michałowicach odbyły się uroczystości 
z okazji Dnia Seniora. Wzięli w nich udział eme-
ryci z kół w Komorowie, Michałowicach i  Nowej 
Wsi oraz przedstawiciele powiatowego zarządu 

z Pruszkowa. Uroczystości zaczęły się mszą świę-
tą w michałowickim kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny. Mszę odprawił ks Ma-
ciej Czapiński w asyście ks. proboszcza z Komo-
rowa Andrzeja Perdzyńskiego. W kazaniu ksiądz 
Maciej powiedział m.in: - Młodość jest piękna, 
ale bez doświadczenia starości jest niepełna. Dla-
tego młodzi potrzebowali starego papieża, Jana 
Pawła II. Św. Augustyn powiedział, że człowiek 
potrzebuje trzech rzeczy: pokory, pokory i jesz-
cze raz pokory. Starość, która często jest bezsilna, 
uczy pokory. Z kościoła autokary zawiozły senio-
rów do ośrodka olimpijskiego przy ul. Kościuszki. 
W auli – sali gimnastycznej zgromadziło się po-
nad 200 seniorów. Wójt Gminy Michałowice Ro-
man Lawrence przywitał zebranych: - Dziękuje-
my, że jesteście, dzięki wam istniejemy. Część 
ofi cjalna długo trwała. Zaczęła się od wręczenia 
medali przyznanych przez prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej parom małżeńskim, które obcho-
dziły złote gody. 50 lat wspólnie przeżyli: Elżbieta 
i Kazimierz Czarneccy, Wiesława i Andrzej Tana-
jewscy oraz Alicja i Bolesław Kussowie. Oprócz 
medali wójt Roman Lawrence i przewodniczący 
rady  wręczyli parom puchary od Gminy Micha-
łowice z pamiątkowym napisem. Wręczanie dy-
plomów i kwiatów zasłużonym seniorom długo 
trwało. Dyplom otrzymali m.in.: Zespół „Jutrzen-
ka” za 15 lat pracy artystycznej na rzecz Gminy 
Michałowice i Nowej Wsi. Zespół liczył kiedyś 

15 osób, a wyróżnione zostały 3 panie działające 
do dziś: Barbara Szudrowska-Świątek, Zofi a La-
skowska i Wanda Rutkowska. 

Część nieofi cjalna trwała jeszcze dłużej. 
Ogromne zainteresowanie wzbudził turniej tań-
ca: Tango najlepiej zatańczyli Irena Niewiadom-
ska i Zdzisław Pilecki. A walca Alicja i Bolesław 
Kussowie. Tanecznym parom, które zwyciężyły, 
puchary wręczał zastępca wójta Gminy Michało-
wice Krzysztof Grabka (zatem państwo Kussowie 
otrzymali w sobotę puchary dwa razy, z okazji zło-
tych godów i za taniec). Do rana seniorzy nie ba-
wili się, ale z uroczystości wychodzili zadowole-
ni, pełni optymizmu.

Z GMINY MICHAŁOWICE

IV Michałowickie Spotkania 
Artystyczne Dzieci i Młodzieży oraz V 
Mistrzostwa Karate o Puchar Wójta 
Gminy Michałowice (cd. ze str. 5)

Zastępca Wójta Gminy Michałowice Krzysztof 
Grabka oraz wiceprezes Klubu ZDROWIE 
Jarosław Gajek otwierają IV Michałowickie 
Spotkania Artystyczne Dzieci i Młodzieży oraz 
V Mistrzostwa Karate o puchar Wójta Gminy 
Michałowice

Uroczyste - ofi cjalne otwarcie mistrzostw karate. Z tyłu na czarno sędziowie
fot. Julia Dzikowska

Złote gody obchodzą Elżbieta i Kazimierz 
Czarneccy - po lewej. Od prawej: Barbara 
Raczyńska - opiekująca się seniorami, 
Przewodniczący Rady Gminy Michałowice 
Sławomir Walendowski oraz Wójt Gminy 
Michałowice Roman Lawrence Życzeń słuchają Alicja i Bolesław Kussowie
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Majakowski – listopadowy 
Salon Poezji w Komorowie
W listopadowym salonie poezji, który odbył się 30 listopada, wystą-
pił Zbigniew Zamachowski i Żanna Gierasimowa. Aktor czytał poe-
mat miłosny „Obłok w spodniach” Włodzimierza Majakowskiego, 
a romanse rosyjskie śpiewała Żanna Gierasimowa. Salony Poezji 
w naszej gminie organizuje Stowarzyszenie K40 przy fi nansowym 
wsparciu gminy.

Poemat o miłości „Obłok w spodniach”, osnuty był na prawdziwym 
„zdarzeniu” - miłości Włodzimierza Majakowskiego do Marii Dienisowej, 
wysokiej, smukłej siedemnastoletniej dziewczyny, która podbiła serce poe-
ty nie tylko urodą, ale i inteligencją, oczytaniem, pragnieniem tego, co nowe, 
postępowe. Ojca dziewczyny interesowała pozycja społeczna i stan mająt-
kowy kandydata do ręki córki. Maria prawdopodobnie nie miała dość siły, 

by przeciwstawić się rodzinie. I miłość zaledwie się zaczęła, została przerwa-
na. Majakowski przeżywał to bardzo ciężko - najpierw milczał, aż wreszcie 
ból jego znalazł ujście w poemacie (Maria nie pierwsza sprawiła mu zawód 
miłosny, wcześniej był zakochany w Zofi i Szamardin. Postać Marii z poe-
matu łączy w sobie cechy obu tych osób). Majakowski poruszył w poemacie 
również problem rewolucji w stosunkach międzyludzkich, ukazał konfl ikty 
zachodzące w społeczeństwie burżuazyjnym, wyraził swój pogląd na sztukę 
i religię. Utwór był poetyckim i społecznym credo Majakowskiego, a rów-
nocześnie wyzwaniem rzuconym staremu porządkowi. Włodzimierz Maja-
kowski urodził się 19 lipca 1893 r. we wsi Bagdadi, w południowo-zachod-
niej Gruzji, pochodził z inteligenckiej rodziny rosyjskiej. Zmarł natomiast 
14 kwietnia 1930 roku, po dramatycznej rozmowie z Weroniką, gdy dziew-
czyna wybiegła z pokoju - spiesząc się na próbę, usłyszała wystrzał. Maja-
kowski zastrzelił się z rewolweru, który był jego rekwizytem podczas pra-
cy nad fi lmem „Nie dla pieniędzy zrodzony”. Na pogrzeb przyszły tłumy. 
Do tego desperackiego kroku doprowadziła go zaciekła nagonka w prasie, 
wrogi stosunek środowisk literackich, niemal całkowita samotność, nieszczę-
śliwa miłość, a do tego wyczerpanie długotrwałą chorobą gardła, grożącą 
niebezpieczeństwem utraty głosu. W krótkim, trzydziestosiedmioletnim ży-
ciu poety zawarła się cała epoka, obejmująca olbrzymią działalność twórczą 
i społeczną (malowanie plakatów, rymowane wskazówki higieniczne, nawo-
łujące do picia tylko przegotowanej wody, walka z epidemiami). Był poetą 
- barometrem ówczesnych kipiących czasów. Pierwszym rekwizytem, któ-
rym szokował współczesnych stała się słynna potem - czarna bluza (po niej 
przyszły bluzy w innych kolorach). Twórczość Majakowskiego na trwałe we-
szła do literatury radzieckiej i światowej. „Żywiołowy rewolucjonista, indy-
widualność wielkiego formatu i człowiek głęboko wrażliwy - pisał Andrzej 
Drawicz - był Majakowski wielkim odnowicielem poezji rosyjskiej i jednym 
z czołowych reformatorów współczesnej sztuki europejskiej”.

Beata Izdebska

Z GMINY MICHAŁOWICE

22 października Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II oraz Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatow-
skiego w Michałowicach otrzymały tytuł „Szkoły 
uczącej się” – SUS. Weszły w ten sposób do elitar-
nego grona stu kilkudziesięciu szkół w Polsce.

Zespół Szkół w Michałowicach – w ramach 
SUS realizował 3 cele. Jak podkreśliła Janina Sto-
jak moderator komisji, nie były to akcję, ale syste-
matyczna praca wynikająca z systemowych, dłu-
gotrwałych działań, które polegają na budowaniu 
trwałych wartości.

CEL I: NASZA SZKOŁA MA 
PATRONA I TWORZY TRADYCJE 

WOKÓŁ JEGO OSOBY
Gimnazjum w Michałowicach nadano imię 

ks. Józefa Poniatowskiego w 2001 r., a micha-
łowickiej szkole podstawowej imię Jana Pa-
wła II 16 października 2006 r. Katechetki 
na lekcjach religii przybliżały postać naszego pa-
pieża, a poloniści na swoich lekcjach zapozna-
wali z twórczością literacką Karola Wojtyły. Or-
ganizowane są konkursy o tym wielkim Polaku. 
Pielgrzymowano trasą JPII: Kraków, Wadowice. 
O efektach prac świadczą chociażby dane staty-
styczne: zainteresowanie uczniów Janem Pawłem 
II wzrosło z 20% do 60%, a zainteresowanie twór-
czością literacką papieża z 5 do 25%.

CEL II: UCZNIOWIE NASZEJ 
SZKOŁY SĄ KULTURALNI, 

ŻYCZLIWI I TOLERANCYJNI.
Uczniom w różnorodny sposób przekazywa-

no humanistyczne wartości – kształtowano oso-
bowość ucznia na fundamentach tych wartości. 
Odbywały się spotkania literackie i muzyczne, or-
ganizowano wyjazdy do teatrów warszawskich, 
konkursy recytatorskie i poetyckie, działa koło te-
atralne. Organizowany jest konkurs na najsympa-
tyczniejszą klasę, a w ramach wdrażania dobrych 
manier Dzień Życzliwości. Z pedagogiem i psy-
chologiem został zrealizowany program profi lak-
tyki agresji „Saper”, czyli jak rozładować agre-
sję; a w klasach piątych program „Odczuwaj, ufaj, 
mów”. Uczniowie wzięli udział w konkursie pla-
stycznym pt. „Wulgaryzmom stop” 

III CEL: UCZNIOWIE NASZEJ 
SZKOŁY OSIĄGAJĄ WYSOKIE 

WYNIKI W NAUCE
Wyniki egzaminu zewnętrznego utrzymują się 

na bardzo wysokim poziomie od 4 lat. Średnia mi-
chałowickiego gimnazjum w roku szkolnym wy-
niosła 69,70 punktu, czyli więcej niż w Warszawie 
i najwięcej w Gminie Michałowice, a 40% ucz-
niów osiągnęło wynik powyżej 80 punktów.

Członkowie „wysokiej” komisji wielokrotnie 
chwalili osiągnięcia michałowickich szkół. Pod-
kreślono, iż rzadko zdarza się, by szkoła miała tak 
dobre zaplecze: klasy z niewielką liczbą uczniów, 
dobrze wyposażone pracownie, halę gimnastycz-
ną, obiekt sportowy. Zwrócili uwagę na dobrą 
współpracę samorządu lokalnego, parafi i, szko-
ły i rodziców. Moderator oceniającej komisji Ja-
nina Stojak długo mówiła o jednym nauczycielu 
– o nauczycielu, o którym członkowie komisji do-
wiadywali się w czasie rozmów: chodzi miano-
wicie o Wiesława Żochowskiego – matematyka, 
człowieka, który zaraża pasją do tego przedmio-
tu oraz pasją do szachów. Michałowice matema-
tyką oraz szachami stoją – uświadomili to sobie 
przedstawiciele Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
Janina Stojak powiedziała również, iż wielokrot-
nie brała udział w ocenianiu szkół w ramach pro-
gramu SUS. W spotkaniach tych przeważnie bra-
li udział przedstawiciele lokalnych samorządów, 
ale nie zdarzyło się, by osobiście brał udział wójt – 
a wójt Roman Lawrence jest obecny. - Rozumiem 
więc skąd bierze się ta dobra współpraca – stwier-
dziła moderator.

Opracowanie na podstawie tekstu: 
S. Szałapaka

Michałowickie „Szkoły uczące 
się” – SUS PRESTIŻOWY TYTUŁ

Poemat Obłok w spodniach czytał Zbigniew Zamachowski
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Rada Gminy Michałowice uchwaliła

Uchwała Nr XXII/148/2008
w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Gminy Michałowice na 2008 rok.
Zgodnie z tą uchwałą zwiększono dochody bu-
dżetu gminy o kwotę 234 391 zł, w tym z tytułu 
otrzymanych dotacji o kwotę 74 391 zł, oraz z ty-
tułu wpłat mieszkańców na budowę wodociągów 
o kwotę 160 000 zł. Zwiększeniu uległy wydat-
ki budżetu gminy o kwotę 464 391 zł w tym wy-
datki inwestycyjne o kwotę 316 000 zł. Powsta-
ły defi cyt w kwocie 230 000 zł zostanie  pokryty 
z planowanych do zaciągnięcia kredytów i poży-
czek.

Uchwała Nr XXII/149/2008
w sprawie zatwierdzenia projektu 

systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju”, 
fi nansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII, 

Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 oraz budżetu 
Gminy Michałowice w roku 2008.

Podejmując tę uchwałę Rada Gminy zatwier-
dziła  do realizacji projekt systemowy „Aktyw-
nie do rozwoju” numer identyfi kacyjny projek-
tu nadany w krajowym systemie informatycznym 
POKL 07.01.01 -14-127/08, numer wniosku 
KL/00791/08/7.1.1, w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priory-
tet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Projekt 
będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej.

Uchwała Nr XXII/150/2008
w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice 

nieruchomości gruntowych, stanowiących 
działki ew. nr 289, 290 położonych w 

Pęcicach, gmina Michałowice.
Podejmując tę uchwałę Rada Gminy wyrazi-
ła zgodę na nabycie przez gminę Michałowice 
własności nieruchomości gruntowej stanowiącej 
działkę ew. nr 289 o pow. 700 m2, położonej w 
obrębie ewidencyjnym Pęcice oraz nabycie przez 
gminę Michałowice własności nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 290 o pow. 
500 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Pę-
cice, dla której w Sądzie Rejonowym w Prusz-
kowie prowadzona jest księga wieczysta numer 
WA1P/00001839/4. Źródłem pokrycia kosztów 
nabycia nieruchomości będą dochody własne bu-
dżetu Gminy. 

Uchwała Nr XXII/151/2008
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy 

Michałowice darowizny nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 

507 położonej w Komorowie Wsi, gmina 
Michałowice.

Podejmując tę uchwałę Rada Gminy wyrazi-
ła zgodę na  przyjęcie na rzecz gminy Michało-
wice darowizny nieruchomości gruntowej sta-
nowiącej działkę ew. nr 507 o pow. 0,1273 ha, 

uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr 
WA1P/00044436/2, położonej w obrębie ewi-
dencyjnym Komorów Wieś, stanowiącej dro-
gę. Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowi-
zny (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą 
środki własne budżetu Gminy.

Uchwała Nr XXII/152/2008
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy 

Michałowice darowizny nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 344/1, 

354/3, 354/4, 354/6, 359/2, 363/2, 367/2, 371/2, 
383/2, położonej w Komorowie Wsi oraz 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej dz. 
ew. 346/1 i 379, położonej w Komorowie Wsi, 

gmina Michałowice. 
Podejmując tę uchwałę Rada Gminy wyrazi-
ła zgodę na przyjęcie na rzecz gminy Michało-
wice darowiznę nieruchomości gruntowej stano-
wiącej:
1)  działki ew. nr 344/1 o pow. 0,0474 ha, 354/3 o 

pow. 0,0327 ha, 354/4 o pow. 0,0019 ha, 354/6 
o pow. 0,1000 ha, 359/2 o pow. 0,1006 ha, 
363/2 o pow. 0,0149 ha, 367/2 o pow. 0,0113 
ha, 371/2 o pow. 0,0800 ha, 375/2 o pow. 
0,1000 ha, 383/2 o pow. 0,0600 ha, uregulo-
wanej w księdze wieczystej KW Nr 18901, 
położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów 
Wieś, 

2)  działki ew. nr 346/1o pow. 0,0476 ha, 379 o 
pow. 0,0800 ha, uregulowanej w KW nr 18809, 
położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów 
Wieś, 

Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowi-
zny (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą 
środki własne budżetu Gminy.

Uchwała Nr XXIII/153/2008
w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Gminy Michałowice na 2008 rok.
Zgodnie z tą uchwałą zwiększono dochody bu-
dżetu gminy o kwotę 3 310 229 zł  w tym z ty-
tułu zwiększenia dochodów od osób prawnych i 
od osób fi zycznych o kwotę 2 052 000 zł. Zwięk-
szeniu uległy wydatki budżetu gminy o kwotę 
425 727 zł. Planowany defi cyt uległ zmniejsze-
niu o kwotę 2 884 502 zł, również o zmniejsze-
niu o kwotę 2 884 502 zł uległy planowane do 
zaciągnięcia w 2008 r. kredyty i pożyczki.

Uchwała Nr XXIII/154/2008
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy na okres przekraczający rok 
budżetowy.

Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie przez 
Gminę Michałowice – Szkołę Podstawową w 
Michałowicach umowy na okres przekraczający 
rok budżetowy w zakresie dostawy usług telefo-
nicznych telefonii stacjonarnej.
Zaangażowanie na powyższy cel środków fi nan-
sowych ustalono następująco:
1)  w 2009 r. do kwoty 3.200,00 zł (słownie: trzy 

tysiące dwieście złotych)
2)  w 2010 r. do kwoty 5.500,00 zł (słownie: trzy 

tysiące pięćset złotych)
Źródłem fi nansowania zobowiązań będą docho-
dy własne budżetu Gminy.

Uchwała Nr XXIII/155/2008
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy na okres przekraczający rok 
budżetowy.

Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie przez 
Gminę Michałowice, umowy na okres przekra-
czający rok budżetowy w zakresie dostawy usług 
dostępu do internetu w technologii DSL i aDSL.
Zaangażowanie na powyższy cel środków fi nan-
sowych ustalono następująco:
1)  w 2008 r. do kwoty – 1.700,00 zł (słownie zło-

tych: tysiąc siedemset),
2)  w 2009 r. do kwoty – 10.000,00 zł (słownie 

złotych: dziesięć tysięcy złotych),
3)  w 2010 r. do kwoty – 10.000,00 zł (słownie 

złotych: dziesięć tysięcy złotych).
Źródłem fi nansowania zobowiązań będą docho-
dy własne budżetu Gminy.

Uchwała Nr XXIII/156/2008
zmieniająca Uchwałę Nr XV/91/2007 Rady 

Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 
2007r. w sprawie: zawarcia Porozumienia 
międzygminnego w sprawie powierzenia 
Gminie Milanówek zadania publicznego.

Podejmując tę uchwałę Rada Gminy w uchwale 
Nr XV/91/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. w spra-
wie zawarcia Porozumienia międzygminnego w 
sprawie powierzenia Gminie Milanówek zadania 
publicznego wprowadziła  zmiany: w § 1 dopisu-
jąc pkt 7 w brzmieniu: „Gminą Grodzisk Mazo-
wiecki” i pkt 8 w brzmieniu: „Gminą Pruszków”. 
Podjęcie uchwały umożliwiło wprowadzenie do 
porozumienia dwóch dodatkowych podmiotów, 
których obecność pozwoli na logiczne zamknię-
cie ciągu ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż to-
rów kolejki WKD. 

Uchwała Nr XXIII/157/2008
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla 
przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie 

Gminy Michałowice przez podmioty nie 
należące do sektora fi nansów publicznych.

Podejmując tę uchwałę Rada Gminy wprowa-
dziła zmiany do Uchwały Nr XLV/427/2006 
Rady Gminy Michałowice z dnia 26 październi-
ka 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozlicza-
nia dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych 
na terenie Gminy Michałowice przez podmioty 
nie należące do sektora fi nansów publicznych. 
Zmiany wynikają z wprowadzenia tzw. innych 
publicznych form wychowania przedszkolnego 
oraz innych niepublicznych form wychowania 
przedszkolnego, którymi są - zespoły wychowa-
nia przedszkolnego, w których zajęcia prowa-

Uchwały podjęte na XXII, XXIII i XXIV sesji Rady gminy Michałowice
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dzone są w niektóre dni tygodnia, oraz punk-
ty przedszkolne, w których zajęcia prowadzone 
są przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw 
ustalonych przez organ prowadzący. Ustalono, 
że osoba prowadząca wychowanie przedszkol-
ne w innych publicznych formach wychowania 
przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia ob-
jętego tą formą wychowania przedszkolnego do-
tację z budżetu gminy w wysokości 50% wy-
datków bieżących przewidzianych na jednego 
ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym 
przez gminę, natomiast  osoba prowadząca wy-
chowanie przedszkolne w innych niepublicznych 
formach wychowania przedszkolnego otrzymuje 
na każdego ucznia objętego tą formą wychowa-
nia przedszkolnego dotację z budżetu gminy w 
wysokości 40% wydatków bieżących ponoszo-
nych na jednego ucznia w przedszkolu publicz-
nym prowadzonym przez gminę.
Uchwała Nr XXIII/158/2008
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierowniko-
wi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gmi-
ny Michałowice z/s w Nowej Wsi
Podejmując tę uchwałę Rada Gminy upoważniła 
Panią Iwonę Radzimirską – Kierownika Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej z/s w Nowej 
Wsi do załatwiania indywidualnych spraw z za-
kresu administracji publicznej w odniesieniu do 
prowadzenia postępowań wobec dłużników ali-
mentacyjnych w tym do wydawania decyzji wy-
nikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.), z wyłą-
czeniem przeprowadzania wywiadu alimentacyj-
nego oraz odbierania oświadczenia majątkowe-
go, o których mowa w art. 4 ust.3 ustawy.

Uchwała Nr XXIII/159/2008
w sprawie przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Michałowice 
obejmującego fragmenty obrębów 

geodezyjnych wieś Granica i wieś Nowa Wieś.
Podejmując tę uchwałę Rada Gminy wyraziła 
zgodę na przystąpienie do sporządzania miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Michałowice obejmującego tereny poło-
żone w obrębach geodezyjnych wieś Nowa Wieś 
i wieś Granica pomiędzy ulicami Główną i War-
szawską na zakończeniu ulic Długiej i M. Reja. 
Granice obszaru wyznaczają ulice Warszawska 
i Główna oraz wschodnie ewidencyjne granice 
działek nr 187, 270/4, 272, 273/1, 274, 499/ 2, 
499/3, 499/5, 499/10 i 502/1 w obrębie geode-
zyjnym wieś Granica. W przewidywanych roz-
wiązaniach stwierdzono potrzebę rozpoczęcia 
procedury zmiany planu zagospodarowania prze-
strzennego w związku z koniecznością udrożnie-
nia komunikacji pieszej i kołowej w opisywanym 
rejonie wsi Nowa Wieś i Granica. Zakres sporzą-
dzanego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ma być  zgodny z art. 15 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym. Ustalono, że w 
projekcie planu w szczególności należy przewi-
dzieć co najmniej piesze połączenia komunika-
cyjne pomiędzy ulicami Warszawską, Długą, M. 
Reja i Główną. 

Uchwała Nr XXIII/160/2008
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy 

Michałowice darowizny nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 

354/5, 359/1, 363/1, 367/1, 371/1, 375/1, 
383/1, położonej w Komorowie Wsi, gmina 

Michałowice.
Podejmując tę uchwałę Rada Gminy wyrazi-
ła zgodę na przyjęcie na rzecz gminy Michało-
wice darowiznę nieruchomości gruntowej sta-
nowiącej działki ew. nr 354/5 o pow. 0,0090 ha, 
359/1 o pow. 0,0194 ha, 363/1 o pow. 0,0149 ha, 
367/1 o pow. 0,0113 ha, 371/1 o pow. 0,0164 ha, 
375/1 o pow. 0,0040 ha, 383/1 o pow. 0,0060 
ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr 
WA1P/00018901/2, położonej w obrębie ewi-
dencyjnym Komorów Wieś. Działki, stanowią te-
ren łąk nad rzeką Utratą  i leżą na terenie określo-
nym w mpzp Gminy jako naturalne tereny zieleni 
dolin rzecznych w Warszawskim Obszarze Chro-
nionego Krajobrazu.
Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowi-
zny (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą 
środki własne budżetu Gminy. Nabytą nierucho-
mość gruntową przeznaczono na powiększenie 
gminnego zasobu nieruchomości Gminy Micha-
łowice. 

Uchwała Nr XXIII/161/2008
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy 

Michałowice darowizny nieruchomości 
gruntowych, stanowiących działki ew. nr 

250/5, 250/7, 250/9, położonych w Sokołowie, 
gmina Michałowice.

Podejmując tę uchwałę Rada Gminy wyraziła 
zgodę na przyjęcie na rzecz Gminy Michałowi-
ce darowiznę w postaci: 
1)  nieruchomości gruntowej uregulowanej w KW 

nr WA1P/00087053/6, stanowiącej działkę ew. 
nr 250/5 o powierzchni 1147 m2, położoną w 
obrębie ewidencyjnym Sokołów, wydzieloną 
pod poszerzenie ul. Wacława wraz z naniesie-
niami i towarzyszącą infrastrukturą.

2)  nieruchomości gruntowej uregulowanej w KW 
nr WA1P/00087076/3, stanowiącej działkę ew. 
nr 250/7 o powierzchni 125 m2, położoną w 
obrębie ewidencyjnym Sokołów, wydzieloną 
pod poszerzenie ul. Wacława wraz z naniesie-
niami i towarzyszącą infrastrukturą.

3)  nieruchomości gruntowej uregulowanej w KW 
nr WA1P/00087046/4, stanowiącej działkę ew. 
nr 250/9 o powierzchni 1147 m2, położoną w 
obrębie ewidencyjnym Sokołów, wydzieloną 
pod poszerzenie ul. Wacława wraz z naniesie-
niami i towarzyszącą infrastrukturą.

Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowi-
zny (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą 
środki własne budżetu Gminy. Nabyte nierucho-
mości gruntowe przeznaczono na powiększenie 
gminnego zasobu nieruchomości Gminy Micha-
łowice. 

Uchwała Nr XXIII/162/2008
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy 

Michałowice darowizny nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 

244/5 położoną w Komorowie Wsi, gmina 
Michałowice.

Podejmując tę uchwałę Rada Gminy wyraziła 
zgodę na przyjęcie na rzecz Gminy Michałowice 
darowiznę nieruchomości gruntowej stanowiącej 
działkę ew. nr 244/5 o pow. 248 m2, uregulowa-
nej w księdze wieczystej KW Nr 36572, prowa-
dzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, poło-
żonej w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, 
stanowiącej drogę. Źródłem pokrycia kosztów 
przyjęcia darowizny (koszt sporządzenia aktu 
notarialnego) będą środki własne budżetu Gmi-
ny. Nabyte nieruchomości gruntowe przeznaczo-
no na powiększenie gminnego zasobu nierucho-
mości Gminy Michałowice. 

Uchwała Nr XXIII/163/2008
w sprawie nadania nazw ulicom położonym 

na terenie Gminy Michałowice.
1.  Istniejącej drodze stanowiącej działki nr ew. 

98/19 i 99/2, położonej w obrębie ewidencyj-
nym wieś Pęcice Małe, nadano nazwę „Słowi-
ków”. 

2.  Istniejącej drodze stanowiącej działkę nr ew. 
42, położoną w obrębie ewidencyjnym wieś 
Suchy Las, nadano nazwę „Parkowa”. 

Uchwała Nr XXIII/164/2008
w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Michałowie w latach 2009 - 2013.

Podejmując tę uchwałę Rada Gminy ustaliła, że 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wcho-
dzi 28 lokali mieszkalnych będących własnością 
Gminy w budynkach jedno i wielolokalowych. 
Z zasobu mieszkaniowego Gminy wydzielono i 
przeznaczono do wynajmowania jako lokale so-
cjalne – 5 lokali. W latach 2009-2013 przewidu-
je się, co najmniej utrzymanie wielkości i stanu 
technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy 
na poziomie obecnym. Potrzeby w zakresie re-
montów oraz związane z tym niezbędne wydat-
ki w latach 2009-2013 określono w następującej 
wysokości: na 2009 r. – 326 000 zł, na 2010 r. – 
324 000 zł, na 2011 r. – 149 000 zł, na 2012 r. – 
149 000 zł, na 2013 r. – 149 000 zł. Źródłami fi -
nansowania gospodarki mieszkaniowej, poza 
wpływami z czynszu, będą środki własne budże-
tu Gminy. Nie przewiduje się sprzedaży loka-
li z gminnego zasobu mieszkaniowego. Ponadto 
Rada Gminy określiła, że  Wójt Gminy ustalając 
stawki czynszu uwzględni czynniki wpływające 
na wartość użytkową mieszkania, takie jak po-
łożenie budynku, jego wyposażenie i stan tech-
niczny, położenie lokalu w budynki i jego wypo-
sażenie w urządzenia techniczne. Podwyższenie 
czynszu może nastąpić nie częściej, niż co sześć 
miesięcy przy zachowaniu dopuszczalnego usta-
wą jego rocznego wzrostu. Miesięczna stawka 
czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej socjal-
nego lokalu mieszkalnego ustalona jest w wyso-
kości 40% najwyższego czynszu obowiązujące-
go w gminnym zasobie mieszkaniowym. Przy 
oddawaniu lokali w najem wysokość kaucji okre-
śla Wójt Gminy Michałowie. Lokalami wcho-
dzącymi w skład gminnego zasobu mieszkanio-
wego zarządzać będzie Wójt za pośrednictwem 
Urzędu Gminy. Nie przewiduje się powierzania 
zarządu licencjonowanemu zarządcy.
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Uchwała Nr XXIII/165/2008
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowej Wsi.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Rada 
Gminy ustaliła  ekwiwalent pieniężny dla człon-
ków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi 
za udział:
1)  w działaniach ratowniczych związanych z ga-

szeniem pożarów oraz zwalczaniu klęski ży-
wiołowej, w wysokości 75% maksymalnej 
kwoty, określonej w art. 28 ust. 2 ustawy o 
ochronie przeciwpożarowej za każdą godzinę 
udziału członków OSP,

2)  w działaniach ratowniczych związanych z za-
bezpieczeniem popożarowym obiektów, usu-
waniem wiatrołomów, wypadków i kolizji ko-
munikacyjnych oraz skutków miejscowych 
zagrożeń wynikających z działania czynników 
atmosferycznych, w wysokości 50% maksy-
malnej kwoty, określonej w art. 28 ust. 2 usta-
wy o ochronie przeciwpożarowej za każdą go-
dzinę udziału członków OSP,

3)  w szkoleniach pożarniczych organizowanych 
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 
Michałowice, w wysokości 25% maksymal-
nej kwoty, określonej w art. 28 ust. 2 ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej za każdą godzi-
nę udziału członków OSP.

Ekwiwalent wypłacany będzie  na wniosek zło-
żony do Wójta Gminy Michałowice przez Pre-
zesa jednostki OSP biorącej udział w akcji ra-
towniczej lub szkoleniu. Ekwiwalent wypłacany 
będzie  kwartalnie z budżetu Gminy w kasie 
Urzędu Gminy w terminie 14 dni od daty złoże-
nia wniosku.

Uchwała Nr XXIII/166/2008
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 

Gminy Michałowice z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego” na 2009 r.

W przyjętym przez Radę Gminy „Programie” 
określono obszary współpracy, którymi są: kul-
tura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura 
fi zyczna, sport i turystyka,  profi laktyka uzależ-
nień. Współpraca będzie mogła przybierać for-
my: zlecania podmiotom, w ramach realizacji 
Programów współpracy zadań publicznych na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie; tworzenia wspólnych zespołów o 
charakterze doradczym i inicjatywnym; wzajem-
nego informowania się o planowanych kierun-
kach działalności i współdziałanie w celu zhar-
monizowania tych kierunków. Ponadto ustalono  
zadania realizowane w ramach programu roku 
2009 jak również zawarto zapisy, że udział Pod-
miotów w wykonaniu zadań publicznych reali-
zowanych przez Gminę w zakresie zadań obję-
tych Programem zapewnia się poprzez zlecenie 
realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego, odpowiednio 
do terytorialnego zakresu działania Gminy, oraz 
których działalność statutowa jest zgodna z dzie-
dziną zlecanego zadania. Zlecenie realizacji za-

dania publicznego może mieć jedną z form: po-
wierzenie realizacji zadania publicznego wraz z 
udzieleniem dotacji, lub wsparcie realizacji ta-
kiego zadania wraz z udzieleniem dotacji. Zle-
cenie zadań nastąpi, w trybie konkursu, chyba, 
że przepisy odrębne przewidują inny tryb zleca-
nia.  Konkursy będzie ogłaszał Wójt Gminy Mi-
chałowice.

Uchwała Nr XXIII/167/2008
w sprawie zakazu palenia tytoniu na 
przystankach komunikacyjnych oraz 

placach zabaw dla dzieci na terenie gminy 
Michałowice.

Podejmując tę uchwałę Rada Gminy wprowadzi-
ła zakaz palenia tytoniu na terenie gminy Micha-
łowice: na przystankach komunikacyjnych, na 
całym obszarze placów zabaw dla dzieci. Zobo-
wiązano Wójta Gminy do oznakowania miejsc 
objętych zakazem. Za naruszenie zakazu wy-
znaczono karę grzywny wymierzoną w trybie i 
na zasadach określonych w prawie o wykrocze-
niach. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

Uchwała Nr XXIV/168/2008
w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Gminy Michałowice na 2008 rok.
Dokonując zmian w budżecie gminy na 2008 r. 
zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 
359 000 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek 
i kredytów, a tym samym o tę kwotę zmniejsze-
niu uległ dług gminy. 

Uchwała Nr XXIV/169/2008
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2009 r.

Określono wysokość stawek podatku od nieru-
chomości na 2009 r. obowiązujących na terenie 
Gminy Michałowice w następujących wysokoś-
ciach: 
1)  od gruntów:
 a)  związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej bez względu na sposób za-
kwalifi kowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków 0,73 zł od 1 m2 powierzchni, 

 b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych 3,90 zł 
od 1 ha powierzchni, 

 c)  od pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego 0,20 zł od 1 m2 po-
wierzchni; 

2)  od budynków lub ich części: 
 a)  mieszkalnych 0,60 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 
 b)  związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 19,60 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

 c)  zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifi kowa-
nym materiałem siewnym 9,24 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

 d)  zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych 4,00 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

 e)  od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego 3,00 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.

Uchwała Nr XXIV/170/2008
w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości.
Podejmując tę uchwałę Rada Gminy zwolniła od 
podatku od nieruchomości:
1)  budynki i grunty stanowiące własność (współ-

własność) Gminy Michałowice, o ile nie są we 
władaniu osób fi zycznych, osób prawnych lub 
jednostek organizacyjnych nie mających oso-
bowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 
1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych,

2)  budynki i grunty stanowiące własność lub bę-
dące w posiadaniu lub trwałym zarządzie in-
stytucji kultury oraz gminnych jednostek bu-
dżetowych,

3)  budynki i grunty zajęte na potrzeby prowadze-
nia statutowej działalności w zakresie zadań 
publicznych – ochrony przeciwpożarowej,

4)  budynki i budowle stanowiące własność Gmi-
ny Michałowice wykorzystywane na potrzeby 
wykonywania zadań publicznych – zaopatrze-
nia ludności w wodę i odprowadzania ście-
ków,

5)  grunty sklasyfi kowane w ewidencji gruntów i 
budynków jako drogi,

6)  grunty sklasyfi kowane w ewidencji gruntów i 
budynków jako rowy.

Zwolnienia nie obejmują budynków lub ich czę-
ści i gruntów związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej. 

Uchwała Nr XXIV/171/2008
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na 
2009 r. na terenie Gminy Michałowice.

Określono  wysokość stawek podatku od środ-
ków transportowych na 2009 r. obowiązujących 
na terenie gminy w następujących wysokoś-
ciach: 
1)  od samochodów ciężarowych, o których mowa 

w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

 a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 
700 zł

 b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1 100 zł
 c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1 400 zł
2)  od samochodów ciężarowych, o których mowa 

w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności 
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu i rodzaju zawieszenia wysokość sta-
wek określa się w załączniku Nr 1 do niniej-
szej uchwały; 
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3)  od ciągników siodłowych i balastowych, o któ-
rych mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do po-
niżej 12 ton 1 600 zł

4)  od ciągników siodłowych i balastowych, o któ-
rych mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 
niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu 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 posiada-
ją dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i po-
niżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącz-
nie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego) 1 400 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 dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego), które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą równą lub wyższą niż 12 ton wysokość 
stawek określa się w załączniku Nr 3 do niniej-
szej uchwały; 

7)  od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 
7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o 
ilości miejsc do siedzenia:

 a)  mniejszej niż 30 miejsc 1 600 zł 
 b)  równej lub wyższej niż 30 miejsc 2 000 zł

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXIV/171/2008

Stawki podatku dla pojazdów określonych w 
§ 1 pkt 2 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawie-
szeniem uznawanym 

za równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych

Dwie osie
12 13 1.460 1.766
13 14 1.520 1.818
14 15 1.562 1.868
15 1.624 1.890

Trzy osie
12 17 1.654 2.032
17 19 1.704 2.082
19 21 1.766 2.134
21 23 1.818 2.186
23 25 1.868 2.246
25 1.920 2.298

Cztery osie i więcej
12 25 2.032 2.400
25 27 2.082 2.450
27 29 2.134 2.522
29 31 2.196 2.690
31 2.298 2.690

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XXIV/171/2008

Stawki podatku dla pojazdów określonych 
w § 1 pkt 4 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu pojaz-
dów: ciągnik siodłowy + na-
czepa, ciągnik balastowy + 

przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z za-
wieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym 

za równoważne

Inne systemy za-
wieszenia osi 

jezdnych

Dwie osie
12 18 1.356 1.490
18 25 1.460 1.592
25 31 1.592 1.858
31  1.910 2.072

Trzy osie
12 40 1.980 2.080
40 2.082 2.502

Cztery osie i więcej
12 40 1.980 2.080
40 2.186 2.690

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/171/2008

Stawki podatku dla przyczep i naczep 
określonych w § 1 pkt 6 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/ przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne

Inne 
systemy 

zawieszenia 
osi jezdnych

Jedna oś
12 18 382 462
18 25 484 564
25  596 728

Dwie osie
12 28 504 564
28 33 710 974
33 38 1.006 1.640
38  1.312 1.936

Trzy osie i więcej
12 38 862 1.640
38  1.108 2.080

Uchwała Nr XXIV/172/2008
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy na okres przekraczający rok 
budżetowy.

Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie przez 
Gminę Michałowice umowy na okres przekra-
czający rok budżetowy związanej z konserwacją 
sieci wodociągowej i SUW.
Zaangażowanie na powyższy cel środków fi nan-
sowych ustalono następująco:
1)  w roku 2009 do kwoty: 468 480 zł (słownie: 

czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 
osiemdziesiąt złotych),

2)  w roku 2010 do kwoty: 486 751 zł (słownie: 
czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedem-
set pięćdziesiąt jeden złotych),

3)  w roku 2011 do kwoty: 486 282 zł (słownie: 
czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście 
osiemdziesiąt dwa złote).

Źródłem fi nansowania zobowiązań będą docho-
dy własne budżetu Gminy.

Uchwała Nr XXIV/173/2008
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w dzierżawę na okres powyżej 3 lat, 
nieruchomości położonej we wsi Sokołów, 

stanowiącej mienie komunalne Gminy 
Michałowice.

Rada Gminy wyraziła zgodę na oddanie w 
dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy Spół-

ce Komandytowej „STIGA” Sp. z o.o., właś-
cicielowi nieruchomości przyległej, stano-
wiącej działkę 216/2, położoną w obrębie 
ewidencyjnym wieś Sokołów, uregulowaną w 
KW nr WA1P/00085699/2, części niezabudowa-
nej nieruchomości o pow. 5 951 m2 będącej częś-
cią działki ewidencyjnej 215 o pow. 6 900 m2, 
położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Michało-
wice, na okres oznaczony od dnia 1 lutego 2009 
roku do dnia 31 marca 2016 roku.

Uchwała Nr XXIV/174/2008
zmieniająca uchwałę nr XIV/85/2003 Rady 

Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 
2003 r. w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Michałowice w latach 2004-2008.

Podejmując tę uchwałę Rada Gminy prowadzi-
ła zmiany do załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 
XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 
8 grudnia 2003 r. w sprawie wieloletniego pro-
gramu gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem Gminy Michałowice w latach 2004-2008. 
Wprowadzone zmiany polegały na zmniejsze-
niu w 2008 r. wydatków o 15 000zł na remont 
budynku w Komorowie przy ul. Mazurskiej 67 
i o 25 000 zł na remont budynku w Komorowie 
przy ul. Al. M. Dąbrowskiej 42 oraz na zwiększe-
niu wydatków o kwotę 10 000zł na remont bu-
dynku w Pęcicach przy ul. Zaułek oraz o kwo-
tę 30 000 zł na remont budynku w Pęcicach przy 
ul. Zaułek 7A.

Uchwała Nr XXIV/175/2008
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 
Gminy Michałowice” na rok 2009.

W uchwale przyjęto program działania przeciwko 
narkomanii na rok 2009. W programie określo-
no cele globalne i  jednostkowe. Główne strate-
gie programu, zasady fi nansowania oraz zadania, 
które są fi nansowane z opłat za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na 
2009 r. na realizację programu przeciwdziałania 
narkomanii zaplanowano kwotę 20 000 zł.

Uchwała Nr XXIV/176/2008
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 

Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Michałowice” na 

2009 rok.
W przyjętej uchwale określono cele gminnego 
programu, działania jakie  z zakresu profi lakty-
ki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
podejmie gmina  realizując zadania określone w 
ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi, zasady wynagradza-
nia członków Gminnej Komisji ds. Profi lakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Środki fi nansowe na realizacje zadań pochodzą 
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów al-
koholowych. Na 2009 r. na realizację programu 
zaplanowano kwotę 149 000 zł. Zagwarantowa-
no również, że w przypadku zwiększenia wpły-
wów z tytułu wydanych zezwoleń priorytetem 
będą zajęcia profi laktyczne i sportowe.

UCHWAŁY RADY GMINY
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Komorowcy gimnazjaliści mają talent
W piątek, 28 listopada, odbył się w komoro-
wiej szkole konkurs „Mam talent”. Wystą-
pili gimnazjaliści, którzy prezentowali swo-
je talenty muzyczne, plastyczne i taneczne. 
Organizacją konkursu zajęły się Katarzyna 
Wołek i Ewa Filimon – polonistki z gimna-
zjum. 

Młodość to czas, kiedy należy szukać i roz-
wijać swoje talenty. Łatwiej jest żyć ze świado-
mością, że coś robimy naprawdę dobrze. Dlate-
go warto szukać, a potem rozwijać się. A szkolne 
konkursy często pozwalają uświadomić, ile potra-
fi my i czy robimy to z talentem. Koncerty „Mam 
talent” nie są nowością w komorowskiej szkole. 
W ubiegłym roku licealiści zaprezentowali swo-
je talenty, głównie wokalne i recytatorskie. I był 
to piękny, niezapomniany koncert. Teraz przyszła 
kolej na gimnazjalistów. Oni również zaprezen-
towali swoje liczne talenty: tańcząc, spierając, a 
także grając na gitarze, pianinie i fl ecie. Bez wąt-
pienia są utalentowani, potrafi ą dobrze zaprezen-
tować się na scenie. Ale jak powiedziała uczen-
nica prowadząca koncert:„Bez pracy największy 
talent nie da ci kolacji”. Tak więc, ich znakomite 
występy to również efekt ich ciężkiej, często mo-
zolnej pracy. Najlepsi, najbardziej utalentowani 
zostali nagrodzeni. I tak: 

W konkursie fotografi cznym:
I miejsce zajął – Maksymilian Mrozowski
II miejsce – Ola Stojanowska
III miejsce – Kinga Bartosińska
Wyróżnienie - Julia Orzechowska 
W konkursie plastycznym: 
I miejsce – Sandra Łuczak
II miejsce – Karolina Rybkowska 
III miejsce – Karolina Danecka 
Wyróżnienie – Igor Ciecierski 
W konkursie Literackim: 
W kategorii poezja: 
I miejsce – Karolina Barańska
II miejsce – Konrad Kaczyński
Wyróżnienie: Karolina Danecka
Dominika Kowalska. 
W kategorii opowiadanie: 
I miejsce – Marta Babulewicz
II miejsce – Karolina Barańska
III miejsce – Magda Walkowiak
W konkursie instrumentalnym: 
I miejsce zajął Maksymilian Zieliński 
II miejsce – Magda Wiernicka i Agata Pawula
III miejsce – Marysia Osiecka 
W konkursie wokalnym: 
I miejsce zajęła Ewa Milczarska, Paulina Kujawa 
i Weronika Szuścicka 
II miejsce – Agata Pawula i Paulina Kwaśna 

III miejsce – Kinga Bartosińska. 
W konkursie tanecznym zwyciężyła Zosia Do-
malik. 

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom! Tego 
dnia odbyła się również w szkole podstawowej 
wystawa zabawek, którą zorganizowała grupa 
wolontariatu. Wolontariat w komorowskiej szko-
le podstawowej prowadzi Hanna Karska, nauczy-
cielka języka angielskiego. Pieniądze, które udało 
im się zebrać dzieci przeznaczą na dofi nansowa-
nie obiadów dla uboższych rówieśników.

Beata Izdebska

PROBLEM GMINY Z RUROCIĄGIEM 
– ALE NIE BAŁTYCKIM 
Gmina Michałowice uprzejmie informuje 
swoich mieszkańców, że większość planowa-
nych inwestycji związanych z modernizacja-
mi naszych dróg uległa opóźnieniu z uwagi 
na opieszałość działań gazowni i odwlekaniu 
przez nich prac, dotyczących wymiany sieci 
gazowych.

W roku 2007 Gmina Michałowice planu-
jąc zlecenie dużej partii dokumentacji na prze-
budowę dróg, wystąpiła do Gazowni Warszaw-
skiej z prośbą o podanie planowanych terminów 
modernizacji sieci gazowej w  tych ulicach, tak 
aby można było skoordynować oba rodzaje in-
westycji (najpierw wymiana gazociągu, później 
przebudowa drogi). W październiku 2007r. ga-
zownia poinformowała Gminę o swoich planach 
remontowych, określając terminy prac na po-
szczególnych ulicach z dokładnością do jedne-
go, dwóch kwartałów. Mając taką wiedzę Gmi-
na Michałowice w listopadzie 2007 r. podpisała z 
projektantami umowy na wykonanie dokumenta-
cji przebudowy ok. 18 km dróg gminnych, znaj-

dujących się w różnych miejscowościach. Bio-
rąc pod fakt, że od momentu zlecenia projektu 
do uzyskania prawomocnego zezwolenia na wy-
konywanie prac, trzeba czekać ok. 1 roku, zało-
żyliśmy, iż prace budowlane na najpilniejszy uli-
cach będziemy rozpoczynać w IV kw. 2008r. i I 
– II kw. 2009 r.

Niestety, plany te musiały zostać przez Gmi-
nę zrewidowane ponieważ w maju br. Gazownia 
Warszawska, odpowiadając ponownie w tej sa-
mej sprawie na nasze pismo z marca 2008r., in-
formujące o planowanych przez nas procedu-
rach przetargowych na wyłonienie wykonawcy 
prac budowlanych przebudów dróg, przedstawi-
ła nowy harmonogram wymiany sieci gazowych 
w naszych ulicach. Harmonogram ten, w wielu 
pozycjach odstawał znacznie od informacji uzy-
skanych na piśmie w roku ubiegłym. Najjaskraw-
szymi tego przykładami są następujące ulice: Ire-
ny w Komorowie, na którą posiadamy wszystkie 
niezbędne uzgodnienia i pozwolenia – termin 
pierwotny na przebudowę gazociągu wyznaczo-
ny był na II – III kw. 2008 r., a został przesunię-
ty na I – II kw. 2009 r.; Warszawska w Granicy – 

termin pierwotny II – III kw. 2008 r. przesunięto 
na II – III kw. 2009 r.; Kasztanowa i Poniatow-
skiego w Michałowicach Wsi – analogicznie jak 
ul. Warszawska; Wiejska w Komorowie – termin  
pierwotny III – IV kw. 2008 r. przesunięto na I 
– II kw. 2009 r. Przykłady takie można by było 
jeszcze mnożyć.

Jako dobry gospodarz mając na uwadze lo-
giczność prowadzenia procesu inwestycyjnego, 
tj. najpierw infrastruktura podziemna a później 
nawierzchnia docelowa, Gmina Michałowice 
modyfi kuje swoje plany, dotyczące modernizacji 
dróg i przesuwa terminy ich wykonania poza ter-
miny określone na przebudowę sieci gazowej – 
choć nie ma pewności, że gazownia po raz kolej-
ny ich nie zmieni.

W chwili obecnej prowadzimy intensyw-
ne rozmowy z Dyrekcją Gazowni Warszawskiej, 
aby te terminy wskazane w ostatnim piśmie zo-
stały przez nią dotrzymane. Mamy nadzieję, że 
zakończą się one sukcesem i nie będzie koniecz-
ności wykonywania kolejnej rewizji planów mo-
dernizacji naszych dróg. 

Krzysztof Grabka – Z-ca Wójta Gminy

Z GMINY MICHAŁOWICE

Nagrody dla najlepszych wręczała pani 
Katarzyna Wołek, polonistka

Stypendia im. Jana Pawła II – przyznane!
21 listopada 2008 r. Komisja ds. stypendium im. Jana Pawła II po wnikliwej analizie złożonych wniosków dotyczących studentów zamieszkałych na 

terenie naszej gminy dokonała wyboru i przyznała stypendia w dziedzinie: – nauk humanistycznych: Łukasz Gralak, – nauk fi lozofi cznych i teologicz-
nych: Daniel Kontowski, Piotr Kodym, – sztuk pięknych: Marzena Grażyna Izenberg. Stypendia obejmują okres od 1 października 2008 do 28 lutego 
2009 r. Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych osiągnięć w nauce.

Alina Żakowska – Dyr. GZOEAS Gm. Michałowice
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Stowarzyszenie na rzecz osób 
upośledzonych umysłowo 

lub fizycznie „Dobra 
Wola Michałowice”

Dzięki pomocy Stowarzyszeń Dobra Wola Lesznowola i Dobra Wola 
Błonie, z inicjatywy rodziców dzieci upośledzonych umysłowo lub fi -
zycznie z 3 gmin: Michałowic, Raszyna i Nadarzyna powstało Stowa-
rzyszenie na rzecz na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fi zycz-
nie „Dobra Wola Michałowice” z siedzibą w Granicy, ul. Skośna 6 
obejmujące swoim  zasięgiem działania również Raszyn i Nadarzyn.
Celami statutowymi Stowarzyszenia są:
1)  działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umy-

słowym i fi zycznym, przestrzegania wobec nich praw człowieka 
i obywatela, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu 
społecznym,

2)  wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i fi -
zycznymi upośledzających ich normalne funkcjonowanie w społeczeń-
stwie, a także ich rodzinom, opiekunom, oraz pracujących z nimi spe-
cjalistom,

3)  rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Wszelkich informacji na temat dotychczasowej działalności Stowarzy-
szeń znaleźć można na stronie internetowej www.dobrawola.org.pl

KOMUNIKATY

Mieszkańcy Michałowic, Opaczy i Reguł
z głębokim żalem żegnają zmarłego

dnia 28 listopada 2008 r. w wieku 69 lat

Ś P
lek. med. Sławomira Krężlewicza

długoletniego, zasłużonego lekarza Ośrodka Zdrowia
w Michałowicach, człowieka wielkiego taktu

i kultury osobistej.
Pamięć o Nim na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Roman Lawrence
Wójt Gminy

Głównym założeniem konkursu było 
przedstawienie uroków naszej Gminy poprzez 
ukazanie krajobrazów, motywów społecz-
nych lub historycznych, ale co ważne – tak 
aby nie pozostawiały wątpliwości, że zdję-
cie wykonano na terenie Gminy. Pierwotnie 
konkurs miał być podzielony na cztery eta-
py odpowiadające porom roku. Ostatecznie 
jednak uznaliśmy, że wszystkie prace oceni-
my raz, na zakończenie. W sumie swoje foto-
grafi e przysłali: Michał Podniesiński (Komo-
rów), „Pole zimą”, „Komorów nocą”, Bartosz 
Duczmal (Komorów), „Lato 1”, „Lato 2”, 
„Lato 3”, „Wiosna 1”, „Wiosna 2”, Marcin 

Michałowski (Michałowice), „Pałac w jesien-
nym słońcu”, „Cisza przed zimą”, „Park w Pę-
cicach”, Rafał Nowakowski (Michałowice), 4 
prace bez tytułu. Nie wyłoniliśmy pierwszego 
miejsca i nie przyznaliśmy nagrody głównej 
Grand Prix Gminy Michałowice. Postanowili-
śmy przyznać trzy równorzędne drugie miej-
sca i odpowiednie do nich nagrody, określo-
ne w regulaminie konkursu. Zwycięskie prace 
to „Komorów nocą” Michała Podniesińskie-
go, „Wiosna 2” Bartosza Duczmala oraz „Pa-
łac w jesiennym słońcu” Marcina Michałow-
skiego.

Gratulujemy!

„Wiosna 2” Bartosza Duczmala

„Komorów nocą” Michała Podniesińskiego

„Pałac w jesiennym słońcu” Marcina Michałowskiego

Konkurs fotograficzny 
„Cztery pory roku” 
został rozstrzygnięty!
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I KOMUNIKATY

KOMUNIKAT
W imieniu własnym, oraz mieszkańców Gminy Michałowice składam serdeczne gratulacje fi r-

mie Pruszyński Sp. z o.o. za zajęcie III miejsca w kategorii Producenci Materiałów Budowlanych, 
w II Edycji Konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”, organizowanego przez Związek Pracodaw-
ców Warszawy i Mazowsza, Członka Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan 
oraz fi rmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.

Firma Pruszyński Sp. z o.o. od dawna w widoczny sposób dba o swój prestiż poprzez stale 
wysoką jakość produkowanych materiałów i zachowywanie najwyższych standardów. Jej rozwój 
świadczy o sile i dynamice rozwoju polskiej gospodarki. Życzymy więc dalszych sukcesów!

Roman Lawrence
Wójt Gminy Michałowice

Szanowni Państwo
W ostatnim czasie został w Państwa ręce przekazany pierwszy, i mam nadzieję że nie ostatni, 

biuletyn w całości poświęcony ochronie środowiska i gospodarce odpadami na terenie Gminy Mi-
chałowice. Został w nim omówiony m.in. „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Michałowice”. Bardzo prosimy o zapoznanie się z materiałami, a w przypadku pytań i wąt-
pliwości pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska służą poradą i pomo-
cą. Pragnę również podkreślić, iż Regulamin jest aktem prawa miejscowego, do którego przestrze-
gania każdy z Nas jest zobowiązany.

W związku ze zbliżającą się zimą przypominamy, że zgodnie z Regulaminem do obowiązków 
właścicieli nieruchomości należy utrzymanie czystości i porządku na chodniku położonym wzdłuż 
nieruchomości. Należy przez to rozumieć przede wszystkim uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń.

Jeżeli nie jesteście Państwo na stale zameldowani na terenie Gminy Michałowice, ale tak napraw-
dę mieszkacie w naszej gminie, prosimy złożenie swojego PIT-u za 2008 r. w Urzędzie Skarbo-
wym w Pruszkowie, ul. Staszica 1 tj. zgodnie ze swoim faktycznym miejscem zamieszkania,\a nie 
z miejscem zameldowania.

Składając PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie jesteście Państwo w zgodzie z przepisami 
prawa – art. 45 ust. 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi  zycznych 
(Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami), a jednocześnie w ten sposób częścią 
swojego podatku zasilacie Państwo budżet Gminy Michałowice, w której faktycznie Państwo 
mieszkacie i od której oczekujecie poprawy warunków życia.

Aby dokonać zgłoszenia wystarczy złożyć (wysłać pocztą) w Urzędzie Skarbowym w Pruszko-
wie deklarację aktualizacyjną NIP – 3, w której to deklaracji możesz podać adres zameldowania 
i różny od niego adres faktycznego zamieszkania na terenie Gminy Michałowice. Druk zgłoszenia 
można pobrać w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, lub każdym innym. Druk zgłoszenia aktua-
lizacyjnego NIP-3 można pobrać z Internetu –
http://www.mf.gov.pl/_fi  les_/podatki/formularze_podatkowe/nip_2006/nip_3.pdf

A P E L
Do Mieszkańców Gminy Michałowice

... czyli o naszych 
mieszkańcach.

Do gminy wpływa wiele wniosków o realiza-
cje różnych zadań inwestycyjnych, remontowych 
i tym podobnych. Wnioski są oczywiście podpisy-
wane z imienia i nazwiska, są podawane adresy. 
Przykład z życia wzięty. Prośba o budowę kana-
lizacji w ulicy została podpisana przez dwana-
ście osób. Chcemy się zorientować, jaka to część 
mieszkańców tej ulicy. Sięgamy do meldunków, 
a okazuje się przy tej ulicy zameldowanych jest 
sześć osób – cztery osoby dorosłe i dwoje dzie-
ci. Wizja w terenie – osiem domów, w tym sześć 
z pewnością zamieszkałych. Rozmowa z miesz-
kańcem ulicy, dlaczego pan się nie melduje. A tak, 
niedługo się zamelduję. W jakim urzędzie skarbo-
wym się pan rozlicza, w Pruszkowie? Nie, w War-
szawie. Czy pan wie, że tak naprawdę nie jest pan 
obywatelem naszej gminy. Jest pan, co najwyżej 
u nas gościem. A dzieci chodzą do szkoły? Tak, 
córka chodzi tu do gimnazjum. Czy pan zdaje so-
bie sprawę, że inni mieszkańcy utrzymują pana, że 
żyje pan w naszej gminie na koszt innych.

Drodzy Państwo, dochody naszej i innych 
gmin pochodzą z wielu źródeł. Jednym i to bar-
dzo znacznym dochodem jest udział gminy w po-
datku dochodowym od osób fi zycznych, czyli z 
PIT-u. Urząd Skarbowy w Pruszkowie co mie-
siąc przekazuje na konto gminy część płacone-
go przez mieszkańców podatku – PIT-u. Z infor-
macji Ministerstwa Finansów wynika, że w 2009 
roku, udział gmin w podatku PIT przekazywany 
gminom znacznie wzrośnie i będzie wynosił 36,72 
procent. Z powyższego wynika, że ci z mieszkań-
ców, którzy nie rozliczają się ze swoich docho-
dów osobistych w Urzędzie Skarbowym w Prusz-
kowie, przekazują należny naszej gminie podatek 
do gminy czy miasta, w którym nie zamieszkują. 
Czyli swoje wnioski, postulaty, żale mogą z czy-
stym sercem kierować tam, gdzie płacą podatki. 
Nasza gmina dopłaca do subwencji oświatowej z 
budżetu państwa drugie tyle i jeszcze trochę. Dba-
jąc o dobre warunki nauki dla naszych dzieci wy-
dajemy bardzo dużo pieniędzy na gminną oświa-
tę. Nie wymawiam, ale dopłacamy do kształcenia 
dzieci tych, którzy nie przekazują swoich należ-
nych gminie podatków. Podobna sytuacja w przy-
padku wydatków inwestycyjnych i wielu innych. 
Co z tego wynika? Jeśli chcemy żyć lepiej w na-
szej gminie, oddajmy jej to, co możemy, czyli na-
sze, należne gminie podatki. Co należy zrobić? 
Zgłosić się do Urzędu Skarbowego w Pruszkowie 
i zaktualizować swoje dane o miejscu zamieszka-
nia. To tylko dziesięć minut, a jak wiele dobrego 
dla siebie i gminy, w której się żyje.

Roman Lawrence – wójt

Komu płacimy 
podatki...

KOMUNIKAT
Na stronie internetowej gminy http://www.michalowice.pl/ jest zamieszczony „Harmonogram 

dyżurów aptek z terenu Powiatu Pruszkowskiego w roku 2009”. Zamieszczone są tam szczegóło-
we informacje o świątecznych dyżurach aptek na terenie powiatu.
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INFORMACJA
dla mieszkańców obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) utworzonego dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie.

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Michałowice informuje, że  tylko do 24 sierpnia 2009 roku można złożyć pozew z roszczeniami 
przeciwko PP Porty Lotnicze z tytułu utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w
Podstawowe zasady, proponowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Michałowice,  dochodzenia roszczeń o odszkodowania 
lub wykup nieruchomości od Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w Warszawie (zwanych dalej PP PL) w związku z utwo-
rzeniem przez Wojewodę Mazowieckiego obszaru ograniczonego użytkowania (zwanym dalej: OOU) utworzonego dla Portu Lotnicze-
go im. F. Chopina w Warszawie
Każdy zainteresowany odszkodowaniem lub wykupem nieruchomości położonych w obszarze  OOU ma prawo do żądania od  PP PL:
– wykupu przez PP PL jego nieruchomości, lub 
– odszkodowania z tytułu:
– ograniczenia prawa własności
– zastosowania właściwej izolacyjności zgodnej z Polskim Normami.
Prawo żądania wykupu lub wypłaty odszkodowania ma właściciel  (użytkownik wieczysty) każdej nieruchomości położonej na obsza-
rze OOU. 
Etapy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych lub o wykup nieruchomości od PP PL:
1) zgromadzenie  dokumentów na uzasadnienie roszczenia,
2)  wezwanie PP PL do zapłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości (z ewentualną propozycją zawarcia ugody w tym zakre-

sie) na adres: Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ul. 17 Stycznia 49 02-146 Warszawa (budynek Sonata), a na wypadek 
nie uwzględnienia wezwania lub wniosku o ugodę  

3) skierowanie sprawy do sądu o zasądzenie odszkodowania lub o wykup nieruchomości.
W celu realizacji prawa do odszkodowania lub wykupu nieruchomości każdy zainteresowany powinien zgromadzić następujące doku-
menty:
1.  potwierdzające prawo własności do nieruchomości , tj aktualny wypis z księgi wieczystej , wypis z rejestru gruntów, akt notarialny 

nabycia własności itp.: dla osób starających się o wykup nieruchomości zabudowanej konieczne jest ujawnienie w księdze wieczy-
stej faktu zabudowania;

2.  potwierdzające właściwym zaświadczeniem faktu położenia nieruchomości w obszarze  OOU;
3.  wykazujące wartość ceny wykupu lub odszkodowania (wartość poniesionej szkody); wycena własna lub wyliczona we właściwej 

opinii przez rzeczoznawcę majątkowego w sprawach z dziedziny obrotu nieruchomościami i dziedziny budownictwa i akustyki. 
4.  wykazujące, że utworzenie OOU rzeczywiście ograniczyło nasze prawo własności, co można udowodnić uzyskanym z gminy lub 

ze starostwa dokumentem określającym warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (lub innym podobnym).
Bardziej szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawarte są na stronie internetowej www.michalowice.pl, w linku z prawej stro-
ny pod nazwą: „obszar ograniczonego użytkowania”.
Do bieżących kontaktów z Państwem w zakresie roszczeń wobec PP PL  upoważniony jest prawnik Stowarzyszenia Mieszkańców Gmi-
ny Michałowice nr tel. ( 022) 723 00 45.

ZARZĄD WKD Sp. z o.o. odpowiada na uwagi mieszkańców 
gminy Michałowice dotyczące jakości świadczenia usług

Warszawska Kolej Dojazdowa jako przewoźnik obsługujący mieszkańców miast i osiedli położonych wzdłuż naszej linii, dla których to mieszkańców 
w znacznej mierze pozostaje jedynym dogodnym środkiem transportu zdaje sobie sprawę z występujących niedogodności i przyjmuje część argumentów 
w przesłanych uwagach. Odnosząc się do wzrastającego tłoku w pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej w godzinach porannego i popołudniowego 
szczytu uprzejmie informujemy, że możliwości przewozowe WKD we wspomnianych okresach zostały wyczerpane. Dotyczy to zarówno taboru, Jak i 
przepustowości linii na niektórych odcinkach.

Znacząca poprawa oferty przewozowej będzie możliwa po dostarczeniu nowego taboru dla WKD (ogłoszenie postępowania przetargowego w tym 
zakresie planowane jest na początku roku 2009) oraz równoległym wykonaniu niezbędnych prac modernizacyjnych w dziedzinie infrastruktury. Zwięk-
szenie liczby kursów na najbardziej obciążonym dziś odcinku pomiędzy Komorowem i Warszawą wymagałoby skrócenia pewnej liczby pociągów ja-
dących dalej - do Podkowy Leśnej lub Grodziska Mazowieckiego. Zaspokojenie części potencjalnych pasażerów nie powinno się jednak odbyć kosztem 
innych. W zakresie komfortu podróżowania nowym elektrycznym zespołem trakcyjnym serii EN95 uprzejmie informuję, że zebrane doświadczenia pod-
czas jego 4-letniej już eksploatacji zostaną wykorzystane przy opracowywaniu specyfi kacji na zakup nowych pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb przewożonych pasażerów.
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