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PŁACĄC PODATEK W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
POMAGASZ GMINIE
Zachęcamy Państwa do rozliczania podatku dochodowego za 201 0 rok zgodnie
ze swoim faktycznym miejscem zamieszkania, a nie zameldowania.

Składając PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie jesteście Państwo w zgodzie z przepisami prawa - art. 45 ust. 1 b ustawy z dnia 26
lipca 1 991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 1 4, poz. 1 76 z późniejszymi zmianami), a jednocześnie w ten sposób, część Państwa podatku zasili budżet
gminy Michałowice, w której faktycznie Państwo mieszkacie i od której oczekujecie po-

prawy warunków życia.

PIERWSZE SESJE RADY GMINY
MICHAŁOWICE KADENCJA 201 0-201 4

Uzyskane dzięki temu większe wpływy, umożliwią przeznaczanie większych kwot na rozwój gminy Michałowice, a więc w tej, w której Państwo i Państwa najbliżsi na co dzień żyją
i funkcjonują.
Druk zgłoszenia aktualizującego NIP-3 jest
dostępny w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie lub każdym innym, w Urzędzie Gminy Michałowice oraz można go pobrać ze storn internetowych –
www.mf.gov.pl/_files_/podatki/
formularze_podatkowe/nip_2009/
nip3_05.01 .pdf
UG

Aby dokonać zgłoszenia, wystarczy złożyć
lub wysłać pocztą do Urzędu Skarbowego
w Pruszkowie, deklarację aktualizacyjną
NIP – 3 , w której to deklaracji można podać
adres zameldowania i różny od niego adres
faktycznego zamieszkania na terenie gminy
Michałowice.

Uchwała budżetowa została, przyjęta
przez radę na IV sesji. Zanim jednak to nastąpiło, na pierwszych sesjach dokonano
zaprzysiężenie wójta i radnych oraz wybrano przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz składy komisji rady.

XIX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

BUDŻET 201 1 ROKU UCHWALONY!
Rada Gminy Michałowice przyjęła budżet
na 201 1 rok. W tym roku planujemy dochody w wysokości 79 1 20 547,79 zł, natomiast
wydatki – 82 035 1 21 ,79 zł. Deficyt budżetu wyniesie 2 91 4 574 zł i zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych
kredytów.

DOCHODY GMINY

Zaplanowane dochody pochodzić będą
z dochodów bieżących (podatki od osób fizycznych i prawnych, opłaty lokalne, dotacje
celowe budżetu państwa, subwencja oświatowa) w wysokości 71 900 547,79 zł (90,9%)
i majątkowych (pozyskanych ze środków unijnych) w wysokości 7 220 000 zł (9,1 %). Planujemy, że największe wpływy dochodów bieżących w wysokości 35 406 728 zł pochodzić
będą z wpływu podatku dochodowego od
osób fizycznych, tzw. PIT-ów, co stanowi 44,8%
całości wpływów budżetowych. Dlatego tak
ważnym jest, aby płacili Państwo swoje podatki w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Składając Nip-3 mogą wskazać Państwo
Urząd Skarbowy w Pruszkowie, jako ten właściwy do rozliczania podatku (artykuł powyżej).

Dla porównania, z podatków od osób prawnych (przedsiębiorstw, z tzw. CIT-ów) otrzymamy tylko 950 000 zł, co stanowi 1 ,2% całości
budżetu. Dużą pozycję dochodów stanowi subwencja oświatowa, z tego tytułu otrzymamy
z budżetu państwa kwotę 1 4 1 43 876 zł (1 7,9%).
(Nie wystarczy to jednak w pełni na utrzymanie szkół i przedszkoli, na które planujemy wydatkować w 201 1 roku 25 990 728 zł).
Szczegółową strukturę planowanych dochodów przedstawia tabela i wykres na stronie 2.

Orkiestra Jurka Owsiaka grała także na terenie
naszej gminy. Przy szkołach w Komorowie
oraz Nowej Wsi zostały zorganizowane jej
sztaby.

SPOTKANIA WIGILIJNE

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki gminy będą pokrywały
wydatki bieżące (wszelkie koszty związane
z działalnością gminy, a więc m.in. utrzymaniem
czystości, oświetleniem ulic, zapewnieniem
wysokiego poziomu nauczania, wyposażania
szkół i przedszkoli) oraz wydatki inwestycyjne.
Łączna ich wielkość wyniesie 82 035 1 21 ,79 zł,
z czego na potrzeby bieżące przeznaczamy
61 838 997,72 zł (75,4% całości wydatków),
zaś na inwestycje – 20 1 96 1 24,07 zł (24,6%).

WYDATKI INWESTYCYJNE

W grupie wydatków inwestycyjnych znajdu-

Spotkania wigilijne z mieszkańcami, stały się
już tradycją. Organizowane są tuż przed
Świętami Bożego Narodzenia. W tym roku
ciepłej i świątecznej atmosferze towarzyszyła zimowa aura.
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SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW

ją się koszty związane z budową sieci wodociągowej i sanitarnej (dział 01 0 budżetu). Na
ten cel przeznaczymy 1 845 998 zł. Na przebudowę i modernizację dróg planujemy wydać
7 1 36 640,02 zł (rozdział 6001 6), natomiast na
odwodnienie terenów 1 1 57 379,94 zł (rozdział budżetu 60095).
W tym roku ma ruszyć długo oczekiwana budowa Urzędu Gminy Michałowice wraz z infrastrukturą, przeznaczamy na tą inwestycję
8 000 000 zł (pozycja 2 rozdziału 75023 budżetu). Oprócz wymienionych pozycji inwestycyjnych nie może zabraknąć także nakładów poniesionych na modernizację budynków oświaty
(1 402 000 zł – dział 801 budżetu) oraz wykonanie i modernizację oświetlenia (266 658,1 1 zł
- dział 900).
Pozostała kwota wydatków z tej grupy (387
448 zł) zostanie poniesiona m.in. na zakup mienia komunalnego i gospodarkę mieszkaniową.

WYDATKI BIEŻĄCE
Edukacja i wychowanie
dzieci i młodzieży

Największe wydatki poniesiemy na szkoły
i przedszkola (dział 801 budżetu), w wysokości
25 990 728 zł, co stanowi 31 ,7% wszystkich wydatków. Co prawda otrzymamy subwencję z budżetu państwa w wysokości 1 4,1 mln złotych,
jednak blisko 1 1 ,8 mln pokryjemy z własnych
dochodów. Wydatki związane z prowadzeniem
przez gminę szkół w Komorowie, Michałowicach oraz Nowej Wsi wyniosą 1 7 638 631 zł
(rozdziały budżetu 801 01 , 801 1 0 i 801 20), zaś
gminnych przedszkoli 1 934 808 zł (rozdział
801 04 - przedszkola publiczne). Rodzice w formie opłaty stałej wpłacą 271 920 zł. Gmina przeznaczy także kwotę 4 329 1 1 0 zł na dotacje do

niepublicznych jednostek wychowania przed2

szkolnego (rozdziały budżetu

801 04 -przedszkola niepubliczne i
801 06- punkty przedszkolne). Co
miesiąc do każdego dziecka
uczęszczającego do niepublicznego przedszkola dopłacimy 589,04 zł, natomiast 31 4,1 6 zł –
uczęszczającego do punktu przedszkolnego.
Pozostałe koszty poniesione na oświatę to m.in.
koszty obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół, dokształcanie nauczycieli, czy dowożenie uczniów oraz finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Do wydatków związanych z edukacją i wychowaniem gminnej młodzieży zaplanowana
została także kwota 1 01 8 096 zł, na którą złożą się pomoc materialna dla uczniów (rozdział
8541 5), stypendia studentów (rozdział budżetu 80309), utrzymanie świetlic szkolnych oraz
organizowanie różnych form wypoczynku (rozdziały 85401 i 8541 2). Łączna kwota przeznaczona na oświatę i wychowanie dzieci i młodzieży wyniesie 27 008 824 zł.

Utrzymanie infrastruktury,
porządku i ochrona środowiska

Na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem gminy planujemy wydać 1 2 884 025 zł, a więc 1 5,7% wszystkich wydatków. Kwota poniesiona na utrzymanie sieci
wodociągowej i sanitarnej ma wynieść
5 875 000 zł (rozdział budżetu 01 01 0). 73,2%
tych wydatków (4,29 mln zł) zostanie pokryte
wpływami uzyskanymi od mieszkańców za zrzut
ścieków i pobór wody, jednak pozostała kwota w wys. 1 ,58 mln zł zostanie pokryta z dochodów bieżących. Na drogi gminne - m. in. remonty i modernizację, zimowe ich utrzymanie, uzupełnianie znaków przeznaczymy
3 395 252,40 zł (rozdział 6001 6). Oświetlenie

dróg i placów wyniesie 1 286 000 zł (rozdział
9001 5). Zapewnienie porządku na terenie
gminy, a więc związane z tym utrzymanie zieleni i prace porządkowe, zbiór odpadów segregowanych, obsługa kabin sanitarnych, zabezpieczenie opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
ma wynieść 1 279 500 zł (rozdziały 90003, 90004,
9001 3 i 90095). Gmina poniesie także koszty na

konserwację odwodnienia i usuwanie zalewisk wodnych – 586 000 zł (rozdział 60095)
oraz na utrzymanie transportu zbiorowego 462 000 zł (rozdział 60004).
„Janosikowe”

Jak co roku, w budżecie gminy musimy zarezerwować środki na obowiązkowe wpłaty do
budżetu państwa , które przeznaczane są na
rzecz gmin „biedniejszych” tzw. „janosikowe”.
Co miesiąc z naszego budżetu będzie wypłacane 444 661 ,1 6 zł, co w skali roku da kwotę
5 335 934 zł (6,5% wydatków) (rozdział budżetu 75831 ).

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 wyniosą 2 926 068 zł (3,6%) (dział
budżetu 852). Kwota w wysokości 1 604 1 60 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.
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Administracja publiczna

Wydatki związany z administracją wyniosą
6 929 000 zł (8,4%) (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 oprogramowania i usług pocztowych.

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

Na wydatki związane z nieruchomościami

gminnymi planujemy przeznaczyć kwotę
1 1 53 585 zł (1 ,4%) (rozdział budżetu 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.

Kultura i sport

Łącznie na te cele planowany jest wydatek

w wysokości 2 221 364,32 zł (2,7% wydatków).
Na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego przeznaczyliśmy kwotę
1 360 500 zł (1 ,7% wydatków) (dział 921 ). Organizacja i wspieranie finansowe wydarzeń kulturalnych na terenie gminy, organizowanie imprez okolicznościowych tj. Dzień Niepodległości,
Dożynki, Dni Gminy Michałowice oraz koszty
pokrywające działalność świetlic wiejskich wyniosą 728 500 zł (rozdział 921 09). Utrzymanie
3 bibliotek gminnych, które udostępniają mieszkańcom bogate zbiory książek, to kwota 524 000
zł (rozdział budżetu 921 1 6).
Kwota przeznaczona na działalność sportową jest nieco mniejsza i kształtuje się na poziomie 860 864,32 zł (1 %) (dział 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.

Obsługa długu publicznego

W tym roku koszt zaciągniętych zobowiązań
wyniesie 1 657 1 01 zł (dział budżetu 757).

Wydatki pozostałe

Do grupy tej zaliczymy wszelkie nie wymienione wcześniej koszty, które związane są
z działalnością gminy. Są to m.in. wydatki związane z ochroną zdrowia, zapewnieniem bezpieczeństwa, poniesione na opracowanie planów
zagospodarowania przestrzennego czy promocję gminy. Łączna ich wartość to 1 81 8 096,40 zł.
UG

Szanowni Państwo,
Informuję, iż w końcu grudnia 2010 r. Urząd Gminy Michałowice złożył wniosek apli
kacyjny dla projektu zakupu i instalacji zestawów kolektorów słonecznych dla
mieszkańców gminy, planowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Pro
gramu Operacyjnego  Działanie 4.3 "Ochrona powietrza, energetyka". Łączna liczba
zgłoszonych budynków mieszkalnych wyniosła 758. Na liście rezerwowej zgłoszone
są 44 budynki mieszkalne.
Planowany przybliżony termin oceny formalnej i merytorycznej naszego wniosku apli
kacyjnego jest nieznany  zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez Mazowiec
ką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zakończenie oceny merytorycznej ma
nastąpić do końca II kwartału 2011 r. Należy jednak mieć na uwadze, że w poprzed
nich naborach wniosków w ramach RPO WM terminy te z reguły ulegały znacznemu
przedłużeniu, głównie w związku z dużą liczbą złożonych wniosków.
Informacje nt. postępów dotyczących oceny naszego wniosku będziemy na bieżąco umieszczać na stronie internetowej Urzę
du Gminy. (www.michalowcie.pl)
Jednocześnie proszę osoby, które nie przedłożyły jeszcze do Urzędu aktualnego wypisu z ksiąg wieczystych, potwier
dzającego własność zgłoszonej nieruchomości o dostarczenie wypisów najpóźniej do końca marca 2011 r. Jest to termin osta
teczny. Nie przedłożenie wypisu w tym terminie, skutkować będzie wyłączeniem właściciela z projektu. Wymóg potwierdzenia
własności wyciągiem z KW podyktowany jest wymogami stawianymi przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów
Unijnych każdej gminie składającej wniosek aplikacyjny.
Krzysztof Grabka
Wójt Gminy Michałowice
3

Z GMINY MICHAŁOWICE

BIEŻĄCE INFORMACJE GMINY
INWESTYCJE, MODERNIZACJE
REMONTY

- Wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Radosnej w Michałowicach - wartość inwestycji 51 ,6 tys. zł.
- Trwa budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami sanitarnymi w ulicy Sosnowej w Opaczy
Kolonii. Termin zakończenia 30.04.201 1 r. Wartość inwestycji 226,45 tys. zł.
- Rozpoczęto modernizację Stacji Uzdatniania
Wody w Komorowie Wsi, (etap I). Termin wykonania – 30.04.201 1 r., wartość 728,4 tys. zł.
- Rozpoczynają się prace związane z przebudową ul. Sobieskiego w Komorowie. Termin wykonania – 30.06.201 1 r., wartość - 71 9,8 tys. zł
- Rozpoczęto przebudowę ul. Konopnickiej
wraz z budową odwodnienia w ul. Brzozowej i
Konopnickiej w Pęcicach Małych. Termin wykonania – 30.06.201 1 r., wartość - 461 ,99 tys. zł.
- Rozpoczęto prace związane z wykonaniem
odwodnienia miejscowości Michałowice Wieś.
Inwestycja potrwa do końca 201 2 r., a jej wartość wyniesie 3,01 mln zł.
- Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe
na wyłonienie wykonawcy budowy budynku
Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą. Inwestycja
zostanie zrealizowana do końca 201 2 roku
przez firmę MIRBUD S.A ze Skierniewic.

POZOSTAŁE
- Od 1 stycznia nastąpiła zmiana konserwatora oświetlenia ulicznego. Awarie należy
zgłaszać do firmy "Święcki" tel. 22 886-4826, 692-469-767.
Wartość umowy – 1 48,2 tys. zł.
- Od nowego roku zmieniła się także firma zajmująca się ustawianiem i obsługą pojemników
do segregacji odpadów na terenie gminy. Pod-

pisano umowę z firmą Remondis na kwotę 1 83
tys. zł.
- Rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty porządkowe na terenie gminy. Usługi te świadczyła będzie firma Hetman Sp. z o.o, wartość umowy
320 tys. zł.
- Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usuwanie
zalewisk na drogach. Podpisano umowę z firmą P.H.U. Transport - Sprzęt - Roboty Drogowe
na kwotę 1 09,79 tys. zł.
- Rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg i ulic w sezonie 201 0/201 1 r. Łączna
wartość umów 280 703,8 zł.
- Rozstrzygnięto konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa, kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki uzależnień. W 201 0 roku na te cele zostały udzielone dotacje w wysokości 1 40,7 tys.
zł. W tym roku przeznaczono 1 64,1 5 tys. zł.
Przyznane dofinansowania wspierać będą wiele przedsięwzięć zorganizowanych dla mieszkańców na terenie naszej gminy (część funduszy będzie pozyskiwana z innych źródeł), a należeć do nich będą m.in.: warsztaty twórcze dla
dzieci i młodzieży, przedstawienia teatralne,
cykl festiwali „Otwarte Ogrody” czy organizowanie zajęć z różnych dziedzin sportu.
- W Nowej Wsi w Remizie Strażackiej otwarte
zostało Centrum Internetowe, które czynne
jest 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 1 7:00 – 21 :00 oraz soboty i niedziele w godzinach 9:00 – 1 5:00, z wyłączeniem dni świątecznych. Centrum jest otwarte
dla wszystkich chętnych.

UWAGA NA WŁAMANIA I AKTY WANDALIZMU
Nowy rok rozpoczął
się niepomyślnie dla
mieszkańców naszej
gminy – zanotowano większą ilość
włamań, niszczone
jest wspólne mienie.

Jak informuje Komisariat Policji w Michałowicach, w miesiącu styczniu, nastąpił wzrost
włamań do domów i firm na terenie całej
gminy.
Sprawcy wykorzystują nieobecność domowników, działając w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz nocą, wykorzystując sen domowników. Dostając się przez
okna balkonowe do domów, szybko plądrują
wnętrza, zabierając wartościowe przedmioty,
4

laptopy i telefony komórkowe oraz gotówkę.
Dla własnego bezpieczeństwa pamiętajmy
więc, aby wychodząc z domu pozamykać dokładnie wszystkie zamki w drzwiach i oknach.
Jeżeli posiadacie Państwo alarm domowy,
nie zapomnijcie go uruchomić. Pod nieobecność, poproście pozostających w domach sąsiadów o zwrócenie uwagi na waszą posesję.
Udając się na spoczynek, nie pozostawiajcie
kosztownych rzeczy w widocznych miejscach, zabierzcie je ze sobą.
Oprócz włamań doszło także do kilku aktów wandalizmu. Zniszczono nowy słup oświetleniowy, zdewastowano kosze i oświetlenie, poprzecinano przewody ozdób świątecznych.
Wobec tych niepokojących wydarzeń,
zwracamy się do Państwa z prośbą o przeka-

- Do chwili obecnej brak jest jakichkolwiek informacji o sposobie rozpatrzenia przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołań
mieszkańców od dwóch decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
dotyczących wpisania części Osiedla Komorów
oraz części Komorowa Wsi do rejestru zabytków. Trzecia decyzja, wpisania do rejestru zabytków osiedla Komorowa - „Strzecha Polska”
(od 1 923), położonego pomiędzy ul. Brzozową,
torami kolejki WKD, ul. Żwirową i ul. Komorowską (mapka poniżej), do której nie zostały wniesione odwołania, jest prawomocna.
-1 marca rozpoczyna się rekrutacja dzieci w wieku 3-5 lat do publicznych przedszkoli w gminie
Michałowice. Karty zgłoszeń będą przyjmowane przez cały miesiąc, do 31 marca 201 1 r.
włącznie
- W dn. 1 -1 7 marca 201 1 r. odbędzie się „obchód przedspisowy” Narodowego Spisu Powszechnego. Przed Państwa domami mogą pojawić się rachmistrzowie, którzy będą potwierdzali lokalizację adresów budynków.
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zywanie informacji o niepokojących incydentach oraz obecności niepowołanych osób
w sąsiedztwie, pod numery tel.:
.

lub:
112
22 604 65 00
22 723 41 70
Każda informacja może
przyczynić się do szybkiego ujęcia
sprawców.
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PIERWSZE SESJE RADY GMINY MICHAŁOWICE - KADENCJA 201 0-201 4
Uchwała budżetowa została, przyjęta przez
radę na IV sesji. Zanim jednak to nastąpiło,
wcześniej, na pierwszych sesjach dokonano
zaprzysiężenie wójta i radnych oraz wybrano przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz składy komisji rady (rewizyjnej,
budżetu i finansów, gospodarki komunalnej i przestrzennej, spraw społecznych i doraźnej ds. inwentaryzacji mienia komunalnego).

Zaprzysiężenie radnych oraz wybór przewodniczącego rady odbyły się podczas I sesji rady
gminy (przed drugą turą wyborów wójta). Zgodnie z ustawą samorządową kadencja radnych
trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni
złożyli ślubowanie, w którym zobowiązali się do
sprawowania swych obowiązków godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców.
Przewodniczącym został Pan Paweł Rajski,
który podziękował za okazany mu kredyt zaufania. Podkreślił, że decyzja o kandydowaniu na
przewodniczącego nie była łatwą. Przypomniał,
że poprzedni przewodniczący spełniali swoje
funkcje w sposób bardzo dobry. Obecny przewodniczący reprezentuje środkową części gmin.
Zasadniczym kierunkiem, który chciałby przyjąć, będzie czytelność działań samorządowych.
Tej czytelności chciałby życzyć wszystkim radnym, sołtysom i przewodniczącym rad osiedla,
pracownikom urzędu gminy, wójtowi, a przede
wszystkim mieszkańcom.
II sesja rozpoczęła się od zaprzysiężenia wójta, który uroczyście ślubował dochowania wierności prawu. Zobowiązał się do sprawowania
powierzonego urzędu tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.
W swoim przemówieniu wójt Krzysztof Grabka złożył gratulacje wszystkim nowo wybranym
radnym, którzy funkcję radnego będą sprawowali po raz kolejny (1 1 osób) oraz tym - po raz
pierwszy zasiadającym w radzie i zastępującym
osoby, które odeszły do rady powiatu lub nie
ubiegały się o ponowny wybór (4 osoby).
Jak podkreślił nowa kadencja to nie tylko nowe zadania, ale także wiele takich, które będą
kontynuowane, a należą do nich m.in. prace nad
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz budowa urzędu gminy.

Istotnymi problemami gminy, na który Krzysztof Garbka zwrócił uwagę i wymagają rozwiązania są :
- konieczność rozbudowy placówek oświatowych (związane jest to z dużą liczbą uczniów i
przepełnieniem w szkołach);
- wprowadzenie wspólnego biletu WKD (wójt
pragnie rozwiązać ten problem kompleksowo,
ze wszystkimi gminami, znajdującymi się na linii kolejki WKD. Zostało już podpisane wstępne
porozumienie z innymi samorządami, niebawem zostanie wniesiony projekt uchwały dotyczący tego zagadnienia);
- budowa kolejnych kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - gmina Michałowice jest
już na finiszu budowania obydwu sieci, stąd też
nie ma możliwości dofinansowywania ze środków unijnych. Inne samorządy dopiero rozpoczynają inwestycje wodno-sanitarne, przez co
pozyskują fundusze zewnętrzne (przyp. gm. Michałowice otrzymała dotacje unijną na budowę
sieci kanalizacyjnej w 2005 r.); Wójt wspominał
także o konieczności zreformowania współpracy z MPWiK, które w dalszym ciągu jest dostawcą wody do części miejscowości gminy.
- kolektory słoneczne dla mieszkańców – został
złożony wniosek aplikacyjny o pozyskanie funduszy zewnętrznych na projekt związany z instalacjami solarnymi.
Na zakończenie wystąpienia wójt życzył radnym i sobie owocnej i harmonijnej współpracy.
W dalszej części sesji przystąpiono do wyboru wiceprzewodniczących rady. W tajnym głosowaniu wiceprzewodniczącymi rady zostali:
Pani Aurelia Zalewska, reprezentująca okręg nr
6 – Komorów Osiedle i Granicę oraz Pan Paweł
Zacny, okręg nr 1 - Michałowice Osiedle i Michałowice Wieś.
Dokonano także wyboru członków 5 komisji,
które podległe są radzie gminy oraz powoływane są do wykonywania określonych zadań.
Każda z komisji ma prawo do występowania
z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowania
projektów uchwał.

Komisja Rewizyjna

Pani Kamińska Anna - przewodniczący
Pan Majtyka Przemysław - zastępca przewodniczącego
Pani Brzeska-Kalczuk Hanna

WÓJT GMINY

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Grabka

Paweł Rajski

Pan Chruściak Tadeusz
Pan Herner Wojciech
Komisja Rewizyjna jest stałą komisją powoływaną w celu kontrolowania działalności
wójta gminy, gminnych jednostek organizacyjnych (szkoły, przedszkola, biblioteki) oraz jednostek pomocniczych gminy (osiedli i sołectw). Do
zadań komisji należy m.in. coroczna ocena wykonania budżetu gminy i formułowanie na tej
podstawie wniosku, dotyczącego udzielenia lub
nieudzielenia wójtowi absolutorium. Ponad to
ocenia działalność wójta oraz jednostek pomocniczych gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelnści, celowości działania i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym oraz
dokonuje kontroli działalności finansowej gminnych jednostek organizacyjnych.

Komisja Budżetu i Finansów

Pani Zawadzka Elżbieta - przewodniczący
Pan Krzyżanowski Michał - zastępca przewodniczącego
Pan Hanc Eugeniusz
Pani Kamińska Anna
Pan Kordys Paweł
Pani Olak-Popko Anna
Pan Walendowski Sławomir
Do zadań tej komisji należy opiniowanie projektów uchwał przygotowanych przez wójta
i inne komisje rady oraz propozycji wójta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
gminy. Oprócz opiniowania, rozpatruje także
sprawy przekazane komisji przez radę i wójta oraz
prowadzi ocenę bieżącej i prognozowanej sytuacji
finansowej gminy.

Komisja Spraw Społecznych

Pani Brzeska-Kalczuk Hanna - przewodniczący
Pan Hanc Eugeniusz - zastępca przewodniczącego
Pani Borzymowska Ewa
Pan Kordys Paweł
Pani Olak-Popko Anna
Pan Zacny Paweł
Pani Zalewska Aurelia
Pani Zawadzka Elżbieta
Do zadań Komisji Spraw Społecznych należy
opiniowanie projektów uchwał przygotowanych
przez wójta lub inne komisje oraz kontrola wykonania uchwał rady w zakresie kompetencji oraz

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Aurelia Zalewska

Paweł Zacny
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stała współpraca z wójtem oraz jednostkami administracyjnymi na terenie gminy, zajmującymi się oświatą, kulturą, zdrowiem, opieką społeczną, ochroną środowiska i bezpieczeństwem.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Pan Herner Wojciech - przewodniczący
Pan Majtyka Przemysław - zastępca przewodniczącego
Pani Borzymowska Ewa
Pan Chruściak Tadeusz
Pan Hanc Eugeniusz
Pan Krzyżanowski Michał
Pan Rajski Paweł
Pan Zacny Paweł
Pani Zalewska Aurelia

Komisja ta oprócz występowania z inicjatywą uchwałodawczą i opiniującą projekty uchwał
rady i wójta, dokonuje czynności analizujących
dotyczących spraw przekazanych komisji oraz
kontrolujących wykonanie uchwał i stanowisk
rady gminy w zakresie swoich kompetencji. Zajmuje się opiniowaniem realizacji zadań w zakresie zagospodarowania przestrzennego, inwestycji i remontów, ochrony środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju gospodarczego gminy.

Doraźna Komisjia ds. Inwentaryzacji Mienia
Komunalnego
Pan Chruściak Tadeusz
Pan Hanc Eugeniusz
Pani Olak-Popko Anna

Komisja ta ze względu na swój charakter, będzie podejmowania swoje działania każdorazowo po przedłożeniu przez wójta wniosku o komunalizację mienia.
UG

W zeszłym roku w wyborach samorządowych
wybraliśmy wójta i radnych. Niedługo zaś,
w marcu zostaną przeprowadzone wybory
w jednostkach pomocniczych gminy, w których
będziemy wybierać sołtysów i rady sołeckie
oraz zarządy osiedli oraz ich przewodniczących.
Konkretne terminy i miejsca zebrań znajdziecie
Państwo na stronach www.michalowice.pl oraz
tablicach ogłoszeń.

XIX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W tym roku WOŚP grała w całej Polsce dla
dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Orkiestry Jurka Owsiaka nie
mogło zabraknąć także na terenie naszej
gminy. Przy szkołach w Komorowie oraz
Nowej Wsi zostały zorganizowane jej sztaby, w których zebrano rekordowe kwoty.
NOWA WIEŚ

Nowa Wieś kolejny raz stanęła na wysokości
zadania, zbierając 43 tys. złotych. Zebrane
środki to zdecydowanie najwyższa kwota
spośród wszystkich dotychczasowych finałów. W ubiegłych latach, dzięki ogromnemu
zaangażowaniu uczniów, nauczycieli, rodziców i wszystkich mieszkańców, w Nowej Wsi
zebrano łącznie 239 tys. zł.
W niedzielny poranek jak zwykle w teren
wyruszyli wolontariusze z puszkami, a o godzinie 1 5 w szkolnej hali sportowej rozpoczął
się wielki finał. Wszystkich powitała dyrektor
Ewa Dymura, następnie tradycyjnie wykonana została piosenka „Razem weselej”. Wśród
obecnych gości był wójt gminy Michałowice
Krzysztof Grabka z małżonką oraz miejscowi
radni.
Jednym z ważniejszych punktów programu
była licytacja darów, wśród których znalazły
się między innymi: kubek, koszulki i kalendarze okolicznościowe WOŚP, płyta z kolekcji
Przystanku Woodstock, ogromne pluszowe
maskotki, drzewka bonsai, wspaniały tort,
portfele skórzane i wiele innych rzeczy. Licytacja dostarczyła prawdziwych emocji, ale
przede wszystkim, dzięki hojności mieszkańców, zasiliła konto Orkiestry. Kubek sprzedany
został za 540, a koszulka aż za 600 złotych. Pozostałe przedmioty też cieszyły się ogromnym
powodzeniem.
Na scenie cały czas prezentowały się dzieci i
młodzież. Były śpiewy, tańce, pokazy judo.
Zorganizowana została także wystawa bożonarodzeniowych szopek i prac plastycznych,
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Nowa Wieś
wykonanych przez uczniów.
Tak jak co roku, ogromnym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa. Od samego
początku po los trzeba było czekać w wydłużającej się z minuty na minutę kolejce.
Ciągły ruch panował też w kawiarence, gdzie
na gości czekało jadło polskie oraz przeróżne
wyśmienite słodkie wypieki.
Dużą atrakcją dla najmłodszych był bal kostiumowy. Z kolei dla młodzieży, wieczorem
zorganizowano dyskotekę.
Anna Bąkowska

KOMORÓW

W tym roku Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy w Komorowie, udało się zebrać blisko 42,5 tysięcy złotych. Jest to o ponad tysiąc

złotych więcej, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Pieniądze do puszek zbierało stu wolontariuszy z gimnazjum i liceum. Do akcji
włączyli się również uczniowie szkoły podstawowej, którzy zbierali pieniądze w asyście rodziców.
Szefem sztabu WOŚP od lat jest pani Elżbieta Gradowska. W tym roku zbieranie pieniędzy przez komorowskich uczniów na rzecz
WOŚP rozpoczęło się, jak zwykle, wcześnie rano. Najwięcej wolontariuszy można było spotkać przy kościele, kolejce WKD, przy sklepach, kawiarniach. Również w sklepie Żabka
wystawiona była puszka WOŚP, do której
można było wrzucać pieniądze. Wolontariusze spacerowali komorowskimi uliczkami do
wieczora i wszędzie można było dostrzec
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Komorów

czerwone serduszka.
Rekordzistką została Joasia Sakowska,
uczennica szkoły podstawowej, której udało
się zebrać ponad 2 tysiące złotych. Dziewczynce pomagali rodzice. Kwotę równie wysoką, bo ponad 1 500 zł zgromadziła w swojej
puszce Marta Budkiewicz, uczennica 3 klasy

gimnazjum. W puszkach
wielu uczniów były kwoty
przekraczające tysiąc złotych. Wszystkim wolontariuszom, a było ich 1 00, serdecznie gratulujemy!
Elżbieta Gradowska, która
od lat organizuje komorowski sztab WOŚP, powiedziała, że cieszy ją fakt, że w tym
roku do akcji zbierania pieniędzy włączyli się uczniowie szkoły podstawowej,
którzy kwestowali w asyście
swoich rodziców. Dodała,
że współpracuje ze wspaniałymi uczniami, którzy od
wielu lat uczestniczą w akcji Jurka Owsiaka.
W komorowskim sztabie zaangażowanych
było dziesięciu nauczycieli. Wspólnie z uczniami, pod koniec dnia, liczyli zebrane pieniądze.
Częścią sportową włączył się do WOŚP Wojciech Bentyn, dyrektor gimnazjum. Zorganizował zawody serwowania piłką tenisową,

każdy uczestnik, który chciał wziąć udział w
zawodach wpłacał wpisowe. Dzięki tej akcji
organizatorom, udało się zebrać ponad 1 400
złotych. Turniej tenisa stołowego na rzecz
WOŚP zorganizował również Marcin Jagiełło,
w ramach UKS Komorów, sekcja tenis stołowy. Podczas turnieju zebrano ponad 600 zł.
Beata Izdebska
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy należą się ogromne słowa uznania i podziękowania. Mieszkańcy naszej
gminy po raz kolejny pokazali, jak ważny jest
dla nich los chorych dzieci i jak wiele serca
potrafią i chcą okazać tym, którzy tego potrzebują.

PODZIĘKOWANIA
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi już dwunasty raz przyłączył się do Ogólnopolskiego Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku, dzięki ogromnemu zaangażowaniu sponsorów, rodziców i przyjaciół szkoły oraz
wytężonej pracy nauczycieli, pracowników i uczniów zespołu udało nam się przekazać na konto WOŚP rekordową w historii szkoły
sumę 43000 zł.!Stanowi ona nasz wspólny wkład przeznaczony na leczenie dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.
Jest też darem naszych serc.
Dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, rodzicom i osobom
zaprzyjaźnionym ze szkołą, które dofinansowały WOŚP, przekazując dary na licytację, loterię fantową i do kawiarenki.
Serdeczne wyrazy wdzięczności dla właścicieli firm: „Colibra. Karpinski jewellery”, „Blachy. Pruszyński”, „Wyroby cukiernicze. Flis”,
„Portfele skórzaneKraków”, hurtownia chemii i kosmetyków „Martom”, sklep sportowy „Star  sport” w Pruszkowie, dla państwa: I.A.
Płoskich, E.M. Krzepińskich, B.T. Lewandowskich, J.K. Chojnackich, D.M. Zaworskich, M.G. Odolczyków, D.M. Pilichów, D.A.
Protasiuków, J. Kaczmarka, P.A. Stolkerów, K.J. Goć, A.P. Nejno.
Serdeczne wyrazy uznania dla pracy wszystkich nauczycieli, personelu szkoły, rodziców i uczniów zaangażowanych podczas
tegorocznego Finału WOŚP w naszej szkole.
Z wyrazami wdzięczności Dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi  Ewa Dymura
Gorące podziękowania kieruję do pani Elżbiety Gradowskiej, nauczyciela WOS w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii
Dąbrowskiej w Komorowie, która jak co roku zorganizowała sztab orkiestry Jurka Owsiaka oraz do naszej młodzieży, która swój wolny
czas poświęciła na kwestę i to w dzięki niej udało nam się zebrać kwotę 42 479,18 złotych. Dziękuję także wszystkim nauczycielom i
osobom dobrego serca, które zaangażowały się i pomogły w organizacji sztabu oraz mieszkańcom Komorowa, którzy z hojnością
wspierali akcje WOŚPu i pomogli w zgromadzeniu tak pokaźnej kwoty.
Małgorzata Głodowska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
Szanowni Państwo!
Uczeń naszego gimnazjum zachorował na bardzo ciężką chorobę – ostrą białaczkę szpikową.
Czeka go walka o odzyskanie zdrowia (chemioterapia, przeszczep szpiku).
Można mu pomóc oddając krew w dowolnej stacji krwiodawstwa z informacją:
"Dla Wojtka Olkuśnika w Instytucie Pediatrii, Hematologii
i Onkologii Szpitala na ul. Litewskiej w Warszawie".

Zwracamy się do wszystkich członków społeczności lokalnej, gminnej i powiatowej
o oddawanie krwi na rzecz naszego ucznia Wojtka.
Dyrekcja Szkoły w Komorowie
Dyrektor ZSO – Małgorzata Głodowska
Dyrektor Gimnazjum  Wojciech Bentyn
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SPOTKANIA WIGILIJNE

Spotkania wigilijne z mieszkańcami, stały się już tradycją. Organizowane są tuz przed Świętami Bożego Narodzenia. Kiedy na
zawnątrz panowała prawdziwie zimowa aura, ze skrzypiącym śniegiem, uczestnicy Wigilii przełamywali się opłatkiem, kosztowali pysznych potraw i śpiewali kolędy – w ciepłej, świątecznej atmosferze.
NOWA WIEŚ
Spotkanie opłatkowe zostało zorganizowane przez lokalne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Do wspólnej wieczerzy wigilijnej zasiadło
wiele osób – członków koła, mieszkańców
i zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka z małżonką, ksiądz proboszcz Jan Studziński i wikariusz Andrzej Kamiński z Parafii
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszkowie, przewodniczący Rady Gminy Michałowice Paweł Rajski, radni powiatu i gminy, skarbnik gminy Anna Jankowska,
dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej
Wsi Ewa Dymura, kierownik GOPS Iwona Radzimirska oraz przewodnicząca Koła Emerytów z Pruszkowa Barbara Szlagowska. Obecny był sołtys Nowej Wsi Marian Bośka oraz
przewodnicząca nowowiejskiego Koła Emerytów Jadwiga Bazga.
Spotkanie rozpoczęło się od okolicznościowego występu młodzieży z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Nowej Wsi. Uczniowie z kl.
III A, przygotowani przez panią Dominikę Ma-

OPACZ KOLONIA
Po ukazaniu się pierwszej gwiazdki, w świetlicy w Opaczy Kolonii obyło się opłatkowe
spotkanie mieszkańców, zorganizowane
przez Radę Sołecką oraz Koło nr 1 1 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Honory gospodyni uroczystości pełniła sołtys Opaczy Kolonii Grażyna Grabka, która krzątała się niemal nieustannie, by zadbać o gości.
– Od nowego-starego wójta na ten nowy-stary
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terek i księdza
Andrzeja Kamińskiego, wystawili
bardzo oryginalną, współczesną
wersję jasełek.
Po występach
nadszedł czas na
świąteczne życzenia, które złożyli wójt i przewodniczący rady
oraz ksiądz Jan.
Wspólną modlitwę poprowadził
natomiast ksiądz
Andrzej, a chwilę
później dzielono
się już opłatkiem.
Następnie przyszła pora na wieczerzę wigilijną, a na stołach pojawiły się świąteczne potrawy – barszcz z uszkami, pierogi, ryby, sałatki, ciasta i owoce.
Zgodnie z tradycją, nie mogło zabraknąć ko-

rok dla naszej gminy i naszej miejscowości życzę takiego ciepła – duchowego, jakie tutaj, w
świetlicy panuje: na Boże Narodzenie i przyszły
rok… – przemawiał mieszkaniec Opaczy Kolonii, wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka. –
To duża sprawa, że macie ochotę, iż chcecie
działać. Tyle dzieje się w tym miejscu. Teraz siedzimy przy zastawionych stołach, przy pysznym jedzeniu.
Życzę wspaniałych sukcesów w pracy, otwartości w działaniach… – mówił przewodniczący

lęd. W czwartkowy wieczór w nowowiejskiej
świetlicy rozbrzmiewał wspólny śpiew. Wśród
nocnej ciszy, Przybieżeli do Betlejem, Bóg się
rodzi…
Anna Bąkowska

Rady Gminy Michałowice Paweł Rajski. – Nie
powinniśmy zapominać o tym fakcie historycznym, który wydarzył się dwa tysiące lat temu. To
jest również nasza tożsamość.
Życzę tej radości betlejemskiej.
- W swoim imieniu oraz imieniu księdza Mariusza i sióstr zakonnych przekazuję najserdeczniejsze życzenia – mówił ks. proboszcz Leon Firlej parafii Michałowice-Opacz. – Niech wam Bóg
błogosławi. Byśmy mogli doczekać następnego
roku i następnej Wigilii. (…) Bierzemy do ręki
ten kruchy opłatek i milkną spory, darowujemy
urazy…
Atmosfera spotkania była tym bardziej świąteczna, ponieważ kolędy śpiewały chóry „Czerwone Korale” i „Czerwone Koraliki” – oczywiście w koralach (wykonanych przez kółko plastyczne dzieci i młodzieży działające w świetlicy).
Do wspólnego śpiewania kolęd zachęcała
prowadząca chóry Renata Włodarek i duża sala
świetlicy rozbrzmiewała śpiewem.
Zastawione stoły były zasługą gospodyń
z Opaczy. – Każda z pań przygotowała to, co potrafi najlepiej – powiedziała Anna Taras, przewodnicząca koła seniorów nr 1 1 . – Ja zrobiłam
kluski z makiem. Gniotłam je od rana. Mamy sałatki, śledziki tradycyjne i „pod pierzynką”, rybę
po grecku, kanapki z łososiem, kapustę z grochem, fasolę…; ciasta: tu bardzo dużo pań piecze pyszne ciasta.
Stanisław Szałapak
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PĘCICE
Spotkanie wigilijne odbyło się w szczególnym miejscu: w budynku dawnej
szkoły, gdzie obok znajduje się zabytkowy kościół oraz park i pałac (nazywany
dworem polskim).
Pierwszy życzenia złożył przewodniczący
Rady Gminy Michałowice Paweł Rajski. Po-

wiedział m.in.: - Tu, do Pęcic chrześcijaństwo dotarło wcześniej, niż została stoczona bitwa pod Grunwaldem. Podziękował
mieszkańcom, że głosowali na niego – został wybrany radnym z okręgu wyborczego, do którego należą Pęcice.
Honory gospodarza pełnił sołtys Pęcic
Waldemar Widlicki, który życzył:– zdro-

wych, ciepłych, pogodnych świąt Bożego
Narodzenia, samych sukcesów w nowym
roku.
- Powiedziano tu tyle ciepłych słów –
stwierdził wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka, więc ja krótko od siebie i pracowników urzędu życzę wam i waszym rodzinom: miłych, spokojnych świąt;
optymizmu, by przyszły rok był zdecydowanie lepszy od tego.
Ks. Grzegorz Jasiński – proboszcz parafii
pw. Świętych Piotra i Pawła w Pęcicach pomodlił się, złożył życzenia, opowiedział o
Betlejem, do którego idziemy na Boże Narodzenie. Zaintonował kolędę „Bóg się rodzi”.
Po czym uczestnicy spotkania przełamali się
opłatkiem.
Przy suto zastawionych stołach mieszkańcy Pęcic m.in. wspominali dawne i nowsze
czasy, np. że uczęszczali do szkoły, w której
teraz mieści się świetlica; o okolicach itp.
Wigilijne potrawy przygotowały: Krystyna
Olszak, Zofia Tomas, Barbara Więch i Janina
Wojalska. Tydzień wcześniej ustaliły, co ugotują, usmażą i upieką. Zrobiły to w swoich domach. Na stołach pojawił się barszcz z uszkami,
nie mogło oczywiście zabraknąć smażonego
karpia; wiadomo, musiał być z pęcickich stawów. Ustawiono półmiski z: pierogami (pierogi
z grzybami i kapustą), bigosem. Listę najbardziej tradycyjnych potraw dopełnił kompot z
suszek – owoce zebrano we własnych sadach.
Stanisław Szałapak

ne były oczywiście przepyszne.
Atrakcją wigilijnego wieczoru był występ
dwojga znakomitych artystów, aktorki Teatru
Polskiego w Warszawie i aktorki filmowej Ewy
Gołębiowskiej-Makomaski oraz śpiewaka operowego Marka Ravskiego (np. główna rola w
spektaklu „Bodo pieśniarz Warszawy” wystawianego w Teatrze Polskim).
Silnymi, perfekcyjnymi głosami artyści zaśpie-

wali tradycyjne polskie kolędy oraz kolędy różnych kultur, narodów. Marek Ravski wykonał
np. napisane przez siebie kolędy do znanych
melodii czy w oryginale i we własnym tłumaczeniu kolędę pt. „A little town of Betlejem” –
„Miasteczko Betlejem”, zaśpiewał kolędy po
francusku i po rusku (nie po rosyjsku).
Stanisław Szałapak

REGUŁY
Mieszkańcy spotkali się na wieczerzy wigilijnej w zabytkowym parku.

Gospodarz wigilijnej uroczystości, sołtys Reguł Eugeniusz Strzelecki przywitał zebranych i
udzielił głosu gospodarzowi naszej gminy wójtowi Krzysztofowi Grabce. Wójt życzył: - przede
wszystkim optymizmu. Trzeba śmiało myśleć o
przyszłości. Niech przyszły rok będzie lepszy
niż obecny.
O tym, że parafia Pęcice, do której należą Reguły, powstała jeszcze przed bitwą pod Grunwaldem, mówił przewodniczący Rady Gminy
Michałowice Paweł Rajski. (Zabytkowy park, w
którym znajduje się świetlica, należał do dóbr
pęcickich). – Tradycja zobowiązuje – kontynuował przewodniczący. – Życzę, by chrześcijańskie wartości, jakimi są miłość, rodzina zawsze
was otaczały.
Zaraz po mszy pojawił się ks. Grzegorz Jasiński – proboszcz kościoła pw. Świętych Piotra i
Pawła w Pęcicach. Pomodlił się. Zaintonował
kolędy i zaczął przełamywać się opłatkiem.
W wigilijnej wieczerzy wzięli również udział:
radni Wojciech Herner i Tadeusz Chruściak, sołtys Opaczy Kolonii Grażyna Grabka, skarbnik
gminy Anna Jankowska oraz mieszkanka Reguł
prezes RES-MED-u 40 Elżbieta Stopyra.
Do zorganizowania Wigilii znacząco przyczyniły się panie z koła emerytów. Potrawy wigilij-
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MICHAŁOWICE
Koło nr 4 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Michałowicach
wspólnie świętowanie nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia zorganizowało
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II.

Wigilijną uroczystość rozpoczęła przewodnicząca Kosieradzka. Po przywitaniu zebranych
i złożeniu życzeń poprosiła o zabranie głosu
przewodniczącego Rady Gminy Pawła Rajskiego.
- Najlepsze myśli, które powstają przez długie
lata, niech nas ubogacają – powiedział radny
Paweł Rajski. – Jesteśmy w szkole im. Jana Pawła II. Tu, na tablicy czytamy słowa naszego papieża: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. One zobowiązują. Nie bójmy się podejmować wyzwań.
- Cieszę się, że przyszło tyle osób – powiedział
wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka. –
Rozumiem, że w przyszłym roku ta sala zapełni
się. Na tego rodzaju spotkaniach we Włoszech
dominują panowie, u nas przeważają panie.
(Przypominamy: gmina Michałowice współpracuje z włoskim miasteczkiem Vico nel Lazio –
red.). Może w Polsce warto pomyśleć o parytecie dla mężczyzn…
- Panie wójcie, to proszę nam sprowadzić Włochów – odezwała się któraś z pań.

SOKOŁÓW
Wigilia dla mieszkańców została połączona z mikołajkami. Atrakcją dla dzieci i młodzieży był także kulig z pochodniami, który rozpoczął imprezę.
Sanie udostępnił mieszkaniec Sokołowa
Marek Sybilski – jedne duże oraz czworo
mniejszych. Zostały pociągnięte przez konie –
mechaniczne, przez traktory.
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- Kiedy spoglądam
na tę salę, zastanawiam się, co spowodowało, że przyszło tyle osób – powiedział ks. Leon
Firlej, proboszcz
parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w
Michałowicach. –
Dwa tysiące lat minęło od narodzin
Jezusa. Od tamtego wydarzenia w
różnych miejscach,
w różnych czasach
spotykają się ludzie, by przełamać
się opłatkiem. Gdzieś w głębi naszych serc rodzi
się wielka radość. Podzielcie się tą radością. Nie
zamykajcie serc.
Ksiądz rozpoczął łamanie się opłatkiem, a następnie chór michałowickich seniorów „Michałowiczanka”, prowadzony przez Piotra Gwiazdeckiego, wykonał 7 kolęd, tworząc świąteczna
aurę.
W wieczerzy wigilijnej wzięli też m.in. udział:
Kulig, oświetlony pochodniami, wyruszył
spod sokołowskiego „orlika”, gdzie znajduje
się świetlica. Trasa wiodła do Wolicy (gmina
Nadarzyn), następnie przez Suchy Las i powrót do „Oazy Spokoju”, razem niecałe 1 0 km.
Po kuligu dzieci i rodzice udali się do świetlicy
na spotkanie wigilijne.
Uroczystość rozpoczął ks. Grzegorz Jasiński
– proboszcz kościoła pw. Świętych Piotra i

wiceprzewodniczący Rady Gminy Michałowice
Paweł Zacny, radny Eugeniusz Hanc, sołtys
Opaczy Kolonii Grażyną Grabka, dyrektor Zespołu Szkół w Michałowicach Andrzej Olęcki,
Mieczysław Piwkowski – legenda ludowego zespołu „Mazowsze”, jak o nim mówi się: ostatni
z wielkich „Mazowsza”.
Stanisław Szałapak

Pawła w Pęcicach. Czytał m.in. Ewangelię wg
św. Łukasza (Łk 2, 1 0-1 7): „…i znaleźli Maryję,
Józefa i niemowlę, leżące w żłobie”.
- Najbardziej cieszy wasz widok. Tylu was
przyszło – powiedział sołtys Sokołowa
Edward Kozłowski. (w Sokołowie meszka 266 osób, mniej ma tylko Suchy Las – 90 –
red.).
Po złożeniu życzeń sołtys poprosił o zabranie głosu wójta gminy Michałowice Krzysztofa Grabkę. – W naszej gminie wziąłem udział
w wielu Wigiliach, ale na tej jest najwięcej
dzieci – stwierdził wójt. Temat kontynuował
przewodniczący Rady Paweł Rajski: - Bardzo
cieszy to, że w dzisiejszej Wigilii bierze udział
tyle dzieci i młodzieży, tu w Sokołowie, który
należy do parafii – jednej z najstarszych w Polsce.
Dzieci z niecierpliwością czekały na Mikołaja. Wysłały po niego zaproszenie, w szczególny sposób. Przy pomocy dorosłych poleciał
w stronę nieba balon nadmuchiwany ciepłym
powietrzem. Niedługo później Mikołaj przyjechał sańmi, tymi, którymi wcześniej pędziły
dzieci. Stanął on w swym biskupim majestacie
przed choinką i postawił pod nią wór z prezentami.
Było uroczyście, oficjalnie, ale również wesoło. Impreza najbardziej podobała się dzieciom, a właśnie o to chodziło. Wigilię zorganizowała Rada Sołecka. Dania przygotowały
sokołowskie gospodynie. Każda przyniosła
coś pysznego.
Stanisław Szałapak
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KOMORÓW
Spotkanie odbyło się w szkole podstawowej
w Komorowie Emerytów odwiedził Krzysztof Grabka, wójt gminy, z żoną, Paweł Rajski, przewodniczący rady gminy, ksiądz Andrzej Perdzyński, proboszcz miejscowej parafii, a także przedstawiciele rady gminy
i zarządu osiedla.

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. W tym roku, jak
zwykle, zebranych gości powitała przewodnicząca Koła, Felicja Ćwilichowska. Krzysztof
Grabka życzył zebranym gościom radości i pogody ducha, życzył również, aby w przyszłym
roku spotkać się przy wigilijnym stole w takim
samym lub większym gronie. Ksiądz Andrzej
Perdzyński, odmówił krótką modlitwę i poświęcił zebranych, życzył wszystkim gościom zdrowia i radości, która płynie z szopki betlejemskiej
i narodzenia Jezusa Chrystusa. Zachęcał do
śpiewania kolęd.
Dużą atrakcją są zawsze występy uczniów
komorowskich szkół. W tym roku wystąpiły
dzieci z klas młodszych, które pod opieką nauczycielki Ewy Ciechomskiej, śpiewały kolędy i
recytowały wiersze o tematyce świątecznej.
Dzieci podarowały emerytom świąteczne, własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami. Emeryci odwdzięczyli się i częstowali czekoladkami.

W drugiej części wystąpili komorowscy licealiści. Przy akompaniamencie gitary śpiewali kolędy.
Spotkania opłatkowe to piękna tradycja. Po
zaśpiewaniu kilku kolęd i złożeniu życzeń
wszystkich zebranych ogarnął bożonarodzeniowy – świąteczny nastrój. Nastrój serdeczności i radości. A potem był czas na poczęstunek i
rozmowy.

W spotkaniach opłatkowych uczestniczą
również komorowscy radni. W tym roku w wigilii komorowskich emerytów uczestniczył
m.in. Tadeusz Chruściak, Hanna Brzeska – Kalczuk, a także przedstawiciele Zarządu Osiedla
Komorów: Maria Dobraczyńska – Kozarska,
Grażyna Pieścik – Bojarska i Zbigniew Kowalewicz.
Beata Izdebska

rek ) oraz miały piękną Gwiazdę Betlejemską
(wykonaną według dawnych wzorów).
Dzieci oprócz kolęd wykonywały tradycyjne
rymowanki, wprawiając gospodarzy odwiedzonych domów oraz ich gości w zachwyt.
„Byście Państwo zdrowi byli
zamiast wody winko pili –
Na ten Nowy Rok!”
W zamian otrzymywały słodycze oraz datki.
Nikt nie spodziewał się, że po odwiedzeniu zaledwie kilku domów słodki „łup” z trudem będzie
mieścił się w aż 3 koszach! Najciekawszym podarkiem, jaki otrzymały dzieci, było kilka płyt
DVD z bajkami od przejeżdżającego przez

Opacz Kolonię pana, który specjalnie zatrzymał
samochód widząc wesołą gromadkę.
Kolędnicy odwiedzili dom rodziny państwa
Korobeinikov i Bortniczuk, gdzie kolędników
przywitał najmłodszy członek rodziny – Igor
Bortniczuk. Miesięczny maluszek kolędę potraktował jak kołysankę i słodko sobie spał…
Również serdecznie kolędników przywitała w
swoim domu Pani Grażyna Grabka – sołtys
Opaczy Kolonii.
Wielu gospodarzy domów mówiło, że dotąd
nie spotkało się z kultywowaniem pięknej tradycji kolędowania oraz wyraziło chęć uczestniczenia w niej również za rok.
Karolina Dominika Kaniewska

HEJ KOLĘDA,
KOLĘDA....

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia,
mieszkańców Opaczy Kolonii odwiedzili kolędnicy. W nawiązaniu do staropolskiej tradycji, dzieci z Opaczy chodziły od domu do
domu, śpiewając kolędy i pastorałki.

Pomysłodawczynią tego wydarzenia była
Dorota Korobeinikov – mieszkanka Opaczy Kolonii, żona prawosławnego księdza, która w
swoim kościele (Cerkwi na Woli) uczy katechezy, prowadzi kościelny chór dziecięcy i tematyczne zajęcia plastyczne, kultywując dawne
tradycje.
Pomysł pomogła jej zrealizować Renata Włodarek - prowadzącą w tutejszej świetlicy zespoły wokalne „Czerwone Korale” i „Czerwone Koraliki”.
Aby zostać odwiedzonym przez wesołych
kolędników, należało wpisać się uprzednio na
listy w miejscowych sklepach.
Kolędujące dzieci były poprzebierane między innymi za Matkę Bożą z małym Jezusem
(Nastka Korobeinokov), Józefa (Kuba Kokorzycki ), Króla (Kacper Kokorzycki), Aniołki ( Emilka
Korobeinokov i Nadia Bortniczuk), Ducha (Arseniusz Korobeinokov), Diabełka (Julian Włoda-
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Zarządzenie Nr 8/ 201 1
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 1 8 stycznia 201 1 r.

w sprawie ustalenia na rok 2011 miesięcznych stawek czynszu
z tytułu dzierżawy gruntów będących własnością lub we wła
daniu Gminy Michałowice.

w sprawie ustalenia na rok 201 1 miesięcznych stawek czynszu
z tytułu dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu
Gminy Michałowice oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1 990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 1 42, poz. 1 591 , z późn. zm. ), art. 1 3
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1 997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 201 0r. Nr 1 02, poz. 651 , z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Stosuje się miesięczne stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntów niezabudowanych oraz zabudowanych budynkami niemieszkalnymi, będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia zwanym dalej "załącznikiem".

§2

W przypadku, gdy określony grunt będzie wydzierżawiony z przeznaczeniem na więcej niż jeden sposób wykorzystania, należy stosować
ustalone w załączniku stawki czynszu proporcjonalnie do zajętej powierzchni gruntu.

§3

Stawki czynszu podane w poz. 1 , 3 i 4 tabeli w załączniku obniża się o
20 % dla mieszkańców Gminy Michałowice.
§4
W przypadku, gdy określony grunt będzie wydzierżawiony z przeznaczeniem innym niż wymienione w załączniku, stawkę czynszu dzierżawnego dla tego gruntu określi Wójt Gminy.

§5

Do kwoty czynszu dzierżawnego naliczonego wg. stawek określonych
w załączniku, dolicza się podatek od towarów i usług konsumpcyjnych
(tzw. VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

Miesięczne stawki czynszu ustalone w załączniku podwyższa się o 1 00
% przy obliczaniu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów.

§7





Stawek czynszu określonych w załączniku nie stosuje się do czynszu
z tytułu dzierżawy gruntu niezabudowanego lub zabudowanego budynkiem, ustalonego w wyniku przeprowadzonego przetargu.

§8

Czynsz, o którym mowa w § 7 podlega corocznej aktualizacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich, w przypadku gdy wskaźnik
ten jest dodatni.

§9

Stawki czynszu określone w załączniku do Zarządzenia mogą być
zmienione za zgodą obu stron.

§ 10

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji
i Rolnictwa Urzędu Gminy Michałowice.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*

SIĘGNIJ PO FUNDUSZE UNIJNE BEZPŁATNE KONSULTACJE RAZ W MIESIĄCU
Od stycznia 201 1 roku w gminie Michałowice ruszyły bezpłatne konsultacje w zakresie
możliwości uzyskania dofinansowania ze
środków pomocowych Unii Europejskiej.
Przeznaczone są one dla przedsiębiorców i
bezrobotnych. Dzięki nim będą oni mogli zdobyć niezbędną wiedzę, jak pozyskiwać środki,
skąd czerpać informacje i jak te informacje
spożytkować. Pozwolą im także na przeanalizowanie przygotowywanych projektów pod
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kątem możliwości pozyskania funduszy unijnych na jego realizację.
Spotkania konsultacyjne prowadzone są
przez Stefana Sulimierskiego, dyplomowanego
doradca ds. pozyskiwania funduszy europejskich, prezesa Kancelarii Gospodarczej Global
Komorów.
Odbywać się będą w każdy trzeci czwartek

miesiąca, w godz. 1 7:30-1 9:00, w Urzędzie
Gminy Michałowice, ul. Raszyńska 34, pok. 22
– sala konferencyjna.
Planowane terminy:
1 7 marzec, 21 kwiecień, 1 9 maj, 1 6 czerwiec, 1 6
wrzesień, 20 październik, 1 7 listopad, 1 5 grudzień.
UG

Z GMINY MICHAŁOWICE

ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ
DRA SŁAWOMIRA KRĘŻLEWICZA

Na ścianie ośrodka zdrowia RES-MED 40 przy
ul. Ludowej 7 w Michałowicach, 27 listopada
201 0 r., w sobotę, wdowa po zmarłym, Barbara Krężlewicz – odsłoniła tablicę upamiętniającą Sławomira Krężlewicza – lekarza michałowickiej przychodni przy ul. Ludowej 7.

Doktor Krężlewicz przy ul. Ludowej 7 w Michałowicach pracował od 1 976 r. niemal do samej śmierci 28 listopada 2008 r. We wschodniej
części gminy Michałowice, którą obsługiwał michałowicki ośrodek zdrowia, znali go niemalże
wszyscy.

Doktor Sławomir Krężlewicz urodził się 26 listopada 1 939 roku w Warszawie. W 1 963 roku
ukończył Akademię Medyczną w Warszawie.
W lutym 1 968 roku objął stanowisko kierownika Ośrodka Zdrowia w Nadarzynie. W 1 969 r.
został zastępcą kierownika, a w 1 971 kierownikiem Wydziału Zdrowia dla miasta i powiatu
Pruszków. Do roku 2000 pracował w Wiejskim
Ośrodku Zdrowia w Michałowicach, a w latach
2001 – 2008 w przychodni NZOZ RES-MED 40.
Jak powiedziała podczas uroczystości, pracująca z doktorem Krężlewiczem pielęgniarka Bożena Czwarno: – Doktor słynął z ogromnej wiedzy, którą chętnie dzielił się z bliskimi i pacjentami. Rodzina żartowała, że powinien wystąpić
w „Wielkiej Grze”.
Doktor pasjonował się historią, literaturą i sztuką, chętnie rozprawiał o opowieściach biblijnych i pochodzeniu Słowian. Kochał również
podróże, a dzięki znajomości wielu języków obcych potrafił porozumieć się z niemalże każdym.
Tablicę upamiętniającą dra Sławomira Krężlewicza zaprojektował Paweł Łęcki, została
ufundowana przez zarząd i pracowników RES-

MED. 40. Gospodarzem uroczystości przed
ośrodkiem zdrowia i w ośrodku była prezes RESMED-u 40 Elżbieta Stopyra.
Wcześniej w kościele p.w WNMP w Michałowicach została odprawiona msza w intencji
zmarłego.
W uroczystości udział wzięli: wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka, były wójt Bolesław
Kuss, radni: Anna Kamińska, Ewa Borzymowska,
Eugeniusz Hanc, Sławomir Walendowski, Sławomir Witek, Paweł Zacny; sołtysi: Opaczy Kolonii –
Grażyna Grabka i Reguł – Eugeniusz Strzelecki.
Stanisław Szałapak
Pani

Katarzynie Styczeń
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Taty

składają

Wychowankowie klasy V a
Zespołu Szkół w Michałowicach
z Rodzicami

WYBORY DO RAD POWIATOWYCH MAZOWIECKIEJ
IZBY ROLNICZEJ – 3.04.201 1 R.
Uchwałą nr 9/201 0 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 201 0r. zarządzone zostały
wybory do izb rolniczych. Wybory będą przeprowadzone 3 kwietnia 201 1 roku (niedziela)
w godzinach 8:00 – 1 8:00.
Prawo kandydowania do Powiatowych Izb
Rolniczych oraz uczestniczenia w ich wybieraniu
przysługuje osobom fizycznym i prawnym będącym podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkom RSP posiadającym w nich
wkłady gruntowe. Rolnik ubiegający się o man-

dat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłosze-

nie kandydata, oświadczenie o zgodzie na
kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w
Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej
lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl.
Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
1 3.03.201 1 r. (decyduje data wpływu) na adres
Warszawa ul. Żółkiewskiego 1 7, 05-075 Warsza-

wa lub złożyć do dnia 1 4.03.201 1 r do godz.
1 5.00 Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie
Urzędu Gminy Michałowice ul. Raszyńska 34.

Spis uprawnionych do głosowania udostępniony zostanie do wglądu w siedzibie Urzędu
Gminy Michałowice przy ul. Raszyńskiej 34
od dnia 20.03.201 1 r. Każdy rolnik, może
sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść
w tej sprawie zażalenie.
UG

WNIOSKI O STYPENDIA SPORTOWE
W sekretariacie Urzędu Gminy Michałowice
można składać wnioski o stypendium sportowe, dla zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe w współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

Wniosek powinien zawierać:

1 )imię i nazwisko zawodnika,
2)dokument potwierdzający zrzeszenie zawodnika w klubie lub stowarzyszeniu, którego siedzibą jest Gmina Michałowice lub dokument
potwierdzający miejsce zamieszkania w Gminie Michałowice.
3)opis osiągnięć sportowych zawodnika,
4)dokumenty potwierdzające opisane osią-

gnięcia,
5)program szkolenia i związany z okresem tego szkolenia proponowany okres przyznania
stypendium,
6)zobowiązanie do informowania Wójta Gminy o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium,
7) opinie właściwego okręgowego związku
sportowego lub w przypadku jego braku właściwego polskiego związku sportowego i Warszawsko-Mazowieckiej Federacji Sportu.

Wniosek może złożyć:
a) klub lub stowarzyszenie kultury fizycznej ,

którego siedzibą jest Gmina Michałowice,
b) szkoła mieszcząca się na terenie Gminy Michałowice
c)właściwy okręgowy związek sportowy.
W przypadku braku okręgowego związku sportowego, wniosek może złożyć właściwy polski
związek sportowy.
Z treścią uchwały w sprawie zasad i trybu
przyznawania, wstrzymywania i cofania sty
pendiów sportowych z dnia 10 listopada
2010r. można zapoznać się na stronie
www.bip.michalowice.pl
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NOWI MIESZKAŃCY
GMINY
MICHAŁOWICE

OBLICZA PRL- WYSTAWA W NOWEJ WSI
W grudniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi można było odwiedzić
wystawę „Oblicza PRL-u”.

To już kolejna wystawa, która powstała
przy współpracy Małego Muzeum Historycznego i Koła Polonistycznego Fascynacje Mazowszem. Jej autorkami były nauczycielki ze
szkoły w Nowej Wsi, panie Elżbieta Gąsior i
Beata Wiszniewska.

podręczniki i wiele wiele innych. Bardzo cennymi i ciekawymi eksponatami były także:
Trybuna Ludu, ogłaszająca stan wojenny,
kartki żywnościowe, książeczki oszczędnościowe, oficjalna prasa (m.in. „Żołnierz Wolności” , „Tygodnik Powszechny”) oraz oryginalna „bibuła”. Można było obejrzeć kolekcję
banknotów oraz galerię pojazdów z czasów
PRL-u.

Maja Tchórzewska
Nowa Wieś; ur. 28.1 0.201 0 r,
3270 g, 54 cm

Weronika Fogiel
Komorów; ur. 1 0.1 1 .201 0 r.
3320 g, 56 cm

Natalia Rawojt
Reguły; ur. 1 7.1 1 .201 0 r.
3970 g, 58 cm

Karina Kasprzak
Nowa Wieś; ur. 1 3.1 1 .201 0 r.
3200 g; 50 cm
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Podczas uroczystego otwarcia wszystkich
powitała dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ewa Dymura. Wśród
zaproszonych gości byli zaprzyjaźnieni ze
szkołą pani Krystyna Serwaczak – pomysłodawczyni i organizatorka Rajdu „Po kamienistej drodze” oraz pan Tadeusz Jakubowski
– harcerz, pisarz, autor wielu artykułów i książek.
Wystawa w nowowiejskiej szkole była naprawdę imponująca. Przedstawia różne aspekty PRL-u, od szarej rzeczywistości, poprzez
bunt, opór, aż po represje i narodziny Solidarności. Większość eksponatów pochodziła z zasobów Muzeum, część została wypożyczona przez nauczycieli, rodziców,
dziadków… Można było obejrzeć przedmioty użytku codziennego, między innymi: wagę sklepową, maszyny do pisania, sprzęty
kuchenne – maszynkę do mięsa, talerze spod
szyldu spółdzielni „Społem”, syfony, opakowania po słodyczach – wyrobach czekoladopodobnych, mydła, proszek Radion, maszynki do golenia, fartuszek szkolny, piórniki,

Dla zwiedzających wystawę przygotowano również ciekawostki, między innymi wykaz świąt obchodzonych w tamtych czasach,
a więc na przykład: 7 października – Święto
Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, Dzień Odlewnika, 1 Maja – Święto Pracy. Dzisiejsza młodzież mogła się wiele nauczyć zwiedzając wystawę. Przypomina ona
o takich postaciach, jak bł. ks. Jerzy Popiełuszko, Jan Paweł II, Lech Wałęsa czy Grzegorz Przemyk. Młodzież mogła zapoznać się
z wyjaśnieniem takich skrótów, jak: WRON –
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, NZS
– Niezależne Zrzeszenie Studentów, ORMO
– Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej,
ZOMO – Zmotoryzowane Odwody Milicji
Obywatelskiej.
Zwiedzaniu towarzyszy muzyka Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego i zespołu żeńskiego Filipinki.
Anna Bąkowska

Z GMINY MICHAŁOWICE

PO PROSTU CZYTAJ...

Tym razem pragniemy zapoznać Państwa z nowościami, które pojawiły się na półkach biblioteki w Nowej Wsi. Nowowiejska placówka jest filią
biblioteki w Michałowicach, mieści się w samym centrum miejscowości w budynku Gminnego Przedszkola przy ul Głównej 52 A (wejście od ul.
Spacerowej). Wypożyczalnia dysponuje bogatym, liczącym 1 4 242 woluminy, księgozbiorem dla dorosłych i dzieci. Są to pozycje ze wszystkich
dziedzin wiedzy, uczniowie znajdą tu również lektury szkolne. Biblioteka posiada także sprzęt komputerowy i kserograficzny, z którego mogą
korzystać czytelnicy. Placówka zaprasza wszystkich chętnych dwa razy w tygodniu we wtorki oraz czwartki w godzinach 1 2-1 8. Więcej informacji na
temat biblioteki oraz nowości wydawniczych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: biblioteka.michalowice.pl

Kargman J.
Rozwód od Armaniego

Gale P.
Dom w Kornwalii

Kellerman J.
Kłamstwa

Lipińska M.
Koksowy Budda

Holly Talbott, żona finansiFrances i John spędzają lasty, ma nieograniczony kreto w Kornwalii, oczarowadyt w najlepszych sklepach
ni surowym pięknem kraNowego Jorku. Kiedy przyjobrazu. Spokój nadmorpadkiem dokonuje szokuskiej scenerii jest jednak
jącego odkrycia, rozwód
zwodniczy. Na jaw wychostaje się nieunikniony. A radzą bolesne tajemnice.
zem z nim - przeprowadzka
Dom na wydmie staje się
do mniej luksusowej dzielnicy. Już wkrótce roz- sceną rodzinnego dramatu. Po latach Frances
wódka w ciuchach od Armaniego pozna inne i John powrócą w to miejsce wraz z synem.
życie, znajdzie pracę i - być może - miłość.
Również tym razem gwałtowne emocje dojdą
do głosu...

Powolna śmierć w męczarniach. Takiej metody
nie wybiera samobójca. I
nie pozostawia nagrania
wideo ze wstrząsającym
wołaniem o pomoc. A to
właśnie zrobiła nauczycielka prestiżowego liceum znaleziona martwa w swoim domu. Detektyw Milo Sturgis i
psycholog Alex Delaware rozpoczynają
śledztwo, które odsłania nie tylko brudne
sprawy szacownej szkoły, lecz i tajemnice
ofiary tego brutalnego zabójstwa.

Gutowska - Adamczyk M.
Cukiernia pod Amorem.
Zajezierscy

Niespełna rok po śmierci
ukochanego ojca siedemnastoletnia Róża przeprowadza się wraz z matką do
luksusowej willi swojego
ojczyma. Szybko okazuje
się, że świeżo poślubiony
mąż matki, w zamian za
zapewnienie rodzinie bezpieczeństwa i dostatniego życia, wymaga nie tylko bezwzględnego posłuszeństwa, ale też najwyższego poświęcenia - zmiany światopoglądu
oraz wyznania.

Wiśniewski J. L.
Łóżko

Czy wycieczka na Seszele
Podczas wykopalisk na rynpomoże Ance wyjść z deku w Gutowie archeolodzy
presji po odejściu ukochadokonują niezwykłego odnego? Co połączyło pewną
krycia. Wzbudza ono zaintepsycholożkę, jej narzeczoresowanie córki właściciela
nego i najbliższą przyjaciółcukierni Pod Amorem. Czy
kę? Jak pogodzić się ze
Iga rozwikła dawną rodzinną tajemnicę? Zaje- stratą najbliższej osoby, gdy zbliża się samotzierscy to pierwsza część sagi o Gutowie. Au- na Wigilia? Poruszające historie, prawda o lutorka znakomicie oddaje koloryt XIX–wiecznej dziach i nieprzewidywalnym życiu.
epoki. Przeplata przeszłość z teraźniejszością,
tworząc niepowtarzalną opowieść o silnych kobietach, ich marzeniach i namiętnościach oraz
wytrwałym dążeniu do wyznaczonych celów.

BIBLIOTEKA W KOMOROWIE
ul. Kraszewskiego 3
Poniedziałek
Środa
Czwartek
Piątek

1 2.00-1 8.00
1 2.00-1 8.00
1 0.00-1 5.00
1 2.00-1 8.00

www.biblioteka-komorow.pl

BIBLIOTEKA W MICHAŁOWICACH
ul. Szkolna 1 5
Poniedziałek
Środa
Czwartek
Piątek

1 2.00-1 8.00
1 0.00-1 5.30
1 0.00-1 5.30
1 2.00-1 8.00

www.biblioteka.michalowice.pl

Sittenfeld C.
Amerykańska żona

W dniu, który może okazać się najważniejszym w
prezydenturze jej męża,
Alice Blackwell zastanawia się nad dziwną i nieprawdopodobną drogą,
która zawiodła ją do Białego Domu – i reperkusjami życia, które, jak
sama mówi, "niemal przeczyło samo sobie".

Keenan S.
Zniszczone dzieciństwo

Shy Keenan już we wczesnym dzieciństwie poznała, co to piekło na ziemi.
Skrzywdzili ją ludzie, którzy powinni kochać swoje
dziecko i się o nie troszczyć. Ta poniżana, bita,
gwałcona i pozostawiona
na pewną śmierć dziewczynka nie tylko znalazła w sobie siłę, by przeżyć, ale i by zacząć
wszystko od nowa i wymierzyć sprawiedliwość. Dziś pomaga innym krzywdzonym
dzieciom uporać się z demonami przeszłości.

Cussler C.
Złoto Spartan

Tysiące lat temu dwa mocarstwa wszczęły wojnę.
Zwycięzca zagarnął bezcenny skarb, który wkrótce
zaginął w mroku dziejów.
W 1 800 roku podczas przeprawy przez Alpy Napoleon Bonaparte dokonał zdumiewającego odkrycia i oznaczył jego miejsce na zaszyfrowanej
mapie. Lecz mapa Napoleona zniknęła, a pamięć o niej przeminęła …Aż do dziś. Małżeństwo Sam i Remi Fargo, miłośnicy historii i poszukiwacze skarbów, znajdują na mokradłach
w Maryland coś, co może być kluczem do zaginionej mapy....

BIBLIOTEKA W NOWEJ WSI
ul. Główna 52a
Wtorek
Czwartek

1 2.00-1 8.00
1 0.00-1 8.00

www.biblioteka.michalowice.pl

Wybór i opracowanie książek: E.Kisiel, S. Łapińska, M. Olewińska, UG
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WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU GMINY

05-81 6 Michałowice, ul. Raszyńska 34, e-mail- sekretariat@michalowice.pl,
www.michalowice.pl, fax.:(22) 723 81 78 wewn.1 90
Centrala: 22 723 81 78; 22 723 93 32; 22 723 93 35
oraz tonowo wybierając nr wewnętrzny:
0 lub 1 1 6 - Sekretariat Wójta,1 01 -1 08 - Inwestycje, 1 04, 1 05 – Podatki,
1 06 - Skarbnik Gminy, 1 07 - Księgowość budżetowa, 1 09 - Gospodarka Komunalna
i Ochrona Środowiska, 1 1 0 - Kierownicy Ref. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
1 1 1 - Sekretarz Gminy, 1 1 3 - Zamówienia Publiczne, 1 21 -Planowanie Przestrzenne,
1 23, 1 24 - Geodezja i Rolnictwo, 1 25 – Biuro Rady Gminy

Telefony bezpośrednie:

Referat Spraw Obywatelskich - 22 723 87 55
Stanowisko ds. Kultury - 22 723 83 00
Planowanie Przestrzenne - 22 723 93 36
Geodezja i Rolnictwo – 22 723 93 37
Ewidencja Działalności Gospodarczej – 22 723 93 45
Biuro Rady Gminy – 22 723 93 38
Rozliczanie faktur za kanalizację – 22 753 03 07

Kasa (22) 723 84 08 (czynna: pon 9.1 5-1 6.30, wt-pt 8.1 5-1 5.30 ,w ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 1 2.00)

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
GMINY MICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI

GMINNE PRZEDSZKOLE W MICHAŁOWICACH

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNOADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MICHAŁOWICE

ul. Szkolna 1 3, 05-81 6 Michałowice,
tel. 22 723 83 80

ul. Główna 52A, 05-806 Komorów, tel. 22 758 27 93

ul. Szkolna 1 5, 05-81 6 Michałowice,
(budynek Szkoły podstawowej) tel/fax 22 723 86 00

ul. Główna 96, 05-806 Komorów, tel. 22 758 26 63

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE

ul. Marii Dąbrowskiej 1 2/20, 05-806 Komorów,
tel. 22 758 06 37 ZSO i szkoła podstawowa ,tel. 22 758 02 48 liceum
tel. 22 758 08 95 gimnazjum

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MICHAŁOWICACH

Filia biblioteki mieści się w Nowej Wsi
(budynek gminnego przedszkola)
ul. Główna 52A, 05-806 Komorów, tel./fax. 22 758 28 72

ul. Szkolna 1 5, 05-81 6 Michałowice,
tel. 22 723 86 21 ZS, tel. 22 723 84 58 szkoła podstawowa,
tel. 22 753 02 40 gimnazjum

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOMOROWIE

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
IM MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWEJ WSI

GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W MICHAŁOWICACH Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI ,

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów, Tel. 22 758 01 84

ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów, tel. 22 758 28 22
(dyżury w każdy czwartek w godz. 1 7.00-1 9.00)

ul. Główna 96, 05-806 Komorów
tel. 22 758 26 05 szkoła, tel. 22 758 26 51 przedszkole

WAŻNIEJSZE TELEFONY

POLICJA

Komisariat Policji w Regułach, 05-81 6 Michałowice; ul. Kuchy 1 5
tel. 22 723 41 70, 22 604 65 00, 22 753 40 46, sekretariat tel. 22 604 65 02,
fax. 22 604 64 06 (wszystkie telefony czynne całodobowo)
Komenda Powiatowa: 22 758 60 81 do 85, 22 604 62 1 3

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W PRUSZKOWIE
Telefon alarmowy 22 758 77 01

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWEJ WSI

ul. Główna 2 – tel. alarmowy 22 758 26 87, 692 773 871

STAROSTWO POWIATOWE tel. 22 738 1 4 00
Referat drogowy tel. 22 738 1 5 56,
22 738 1 5 57, 22 738 1 5 59

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

Rejon Pruszków tel. 22 738 23 00
Rejon W-wa (ul. Włodarzewska) tel. 22 821 52 1 1

POGOTOWIE GAZOWE

Awarie: tel 992, 22 621 24 71 , fax. 22 629 76 54

OŚWIETLENIE ULICZNE

Firma "Święcki"
tel. 22 886 48 26, 692 469 767

Zredagował Urząd Gminy Michałowice
e-mail:sekretariat@michalowice.pl
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AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ I SANITARNEJ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej„GEA-NOVA” Sp. z o. o.
05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 38
SERWIS: tel. 695 380 695, 693 860 083

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
MPWiK Pruszków (obsługa sieci wodociągowej Michałowic Wsi oraz osiedli
Michałowice i Ostoja w Komorowie )
Pogotowie wodociągowe MPWiK tel.: 22 445 62 1 1 , 784 021 226

WODROL. S. A

(obsługa pozostałych sieci wodociągowych gminy)
Pogotowie Wodociągowe WODROL tel. 694 404 990; 602 395 008

PRZYCHODNIE LEKARSKIE

„Arka” Komorów, ul. Berylowa 34, tel 22 758 00 85
RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7, tel. 22 753 04 04
Przychodnia Lekarska ZDROWIE
Komorów,ul. Turkusowa 5, tel. 22 759 1 6 57
APTEKI

„Leśna” Komorów, ul. Ceglana, tel. 22 758 02 21
„Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34, tel. 22 758 00 82
Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24, tel. 22 758 27 25
Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40, tel. 22 723 91 83
Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 1 a, tel. 22 723 92 00

Druk:

