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Wielkanoc 2009

Złota Setka Samorządów

„„A jak nas oceniają inni. Od lat jesteśmy w
„Złotej Setce Samorządów” ogłoszonej przez
dziennik „Rzeczpospolita”.
str. 6

Rozśpiewani uczniowie
z Michałowic

Zmartwychwstanie - Pierro Del (ok.1416-1492 Florencja) ze zbiorów

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych miłości i rodzinnego
ciepła życzą Sławomir Walendowski, Przewodniczący Rady Gminy Michałowice
i Roman Lawrence, Wójt GminyMichałowice
Uczniowie z Zespołu Szkół w Michałowicach osiągają nie tylko sukcesy sportowe,
plastyczne ale także wokalne. Uzdolnieni
muzycznie uczniowie z Michałowic często publicznie prezentują swoje umiejętności..
str. 14

KON C ER T PA S Y JN Y
Jezusa Judasz przedał - 1488 r.
Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne,
Bóg Ojciec Syna zesłał na zbawienie duszne.
Jezus, kiedy wieczerzał, swe Ciało rozdawał,
Apostoły swe miłe swoją Krwią napawał.
Jezus w Ogrójec wstąpił z swymi zwolenniki.
Trzykroć Ojcu się modlił za wszystkie grzeszniki;
Krwawy pot przezeń płynął dla bólu wielkiego;
Duszo miła, oglądaj Miłośnika swego.
Jezus, zwleczon z odzienia, u słupa uwiązan,
A tam bez miłosierdzia okrutnie biczowan;
Krew z Ciała Mu płynęła, Pan niebieski zranion;
O, duszo moja miła, płacz i rzewnie wzdychaj!
Jezus, gdy ubiczowan, na tronie posadzon,
Cierniem jest koronowan, a przez to jest wzgardzon;
Przed Jezusem klękali rycerze niewierni,
Z Niego się naśmiewali, na Oblicze plwali.
Jezus z miasta wywiedzion, krzyżem obciążony,
Tu łotrom jest przyłączon, jak robak wzgardzony;
Matka Mu zabieżała, chciała Go oglądać,
A kiedy Go ujrzała, jęła rzewnie płakać.
Słowa i melodia: bł. Władysław z Gielniowa
– patron Warszawy

WIECZÓR MŁODYCH TELENTÓW
- KOMORÓW 2009

Chór „Polonia” w pełnej okazałości
Słowami tej najstarszej polskiej pieśni wielkopostnej w niedzielny wieczór – 22 marca, w kościele parafialnym w Michałowicach-Opaczy rozpoczął
się „Koncert pasyjny” w wykonaniu Warszawskiego Chóru „Polonia” im. Ignacego Jana Paderewskiego pod dyrekcją Wiesława Jelenia.
cd. na str. 2

Komorowscy licealiści już po raz drugi mieli
okazję zaprezentować swoje zdolności artystyczne. 13 lutego uczestniczyli w tegorocznej edycji Wieczoru Młodych Talentów, która
została zatytułowana - Nasze Pasje.. str.. 15
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Z GMINY MICHAŁOWICE

CHÓR POLONIA
Chór „Polonia” wykonał utwory tak znanych
kompozytorów, jak Wolfganga Amadeusza Mozarta „Ave verum Corpus” oraz Jana Sebastiana
Bacha „Pasterzu i obrońco” oraz polskich twórców, w tym jeszcze z XVI w. bł. Władysława z
Gielniowa „Jesusa Judasz przedał” czy z muzyką Wacława z Szamotuł (też XVI w.) do słów A.
Trzecieskiego „Ach mój Niebieski Panie”. Występ
zakończyło wykonanie wiersza Juliusza Słowackiego pt. „Wierzę” do muzyki Józefa Świdra.
Przypomnijmy, pasja jako gatunek w muzyce
religijnej przedstawia mękę i śmierć Chrystusa.
Jak powiedziała narratorka koncertu, w czasie
wielkiego postu nie pokuta jest najważniejsza, ale modlitwa. Modlitwa niekiedy mylona jest z gadulstwem.
Skutecznie modlić można się poprzez muzykę. Muzyka pasyjna pomaga nam zrozumieć mękę Jezusa.

(cd. ze str. 1)

O istocie tej męki mówił w czasie kazania
ksiądz proboszcz Leon Forlej. Nam ludziom XX i
XXI wieku trudno łączyć radość z wyrzeczeniem.
Powodem smutku może być chęć posiadania rzeczy, które nie są potrzebne do życia, a ukazywane
w reklamach. Ale czy realizacja takiego celu lub
celów wystarczy, by stać się radosnym? Są jeszcze
potrzeby duchowe. Jakbyś postąpił: gdybyś miał
dać wszystko, by uratować człowieka? Chrystus
pokazuje nam swoim życiem i śmiercią, że trzeba być gotowym tracić, by zyskać. Paradoksalnie
ta droga prowadzi do szczęścia. Taki był święty
Franciszek – miał odwagę porzucić wszystko. Czy
był człowiekiem smutnym? Uzyskał prawdziwą
radość. Tylko w krzyżu jest nasze zbawienie.
- Koncert zakończył się poetyckim wyznaniem
wiary: „Wierzę” Juliusza Słowackiego – podkreślił ks.

towali pod kierunkiem Grażyny Matyszkiewicz.
Tuż przed występem swoich studentów, powiedziała o degradacji języka polskiego, o błędach językowych, jak również o błędach fonetycznych, złym
akcencie i intonacji. Z żalem mówiła też, że zanikają
gwary, a szczególnie droga jej gwara podhalańska. Gra-

żyna Matuszkiewicz przeczytała wiersz „Kino”,Wandy
Czubernatowej, poetki z Raby Wyżnej.
Studentom na żywo towarzyszyła muzyka rodem z polskich gór.
W Salonie uczestniczył również Zbigniew Zamachowski, który tym razem był wśród publiczności. Niemniej jednak, na zakończenie, z rozrzewnieniem wspominał szkolne lata, kiedy również
uczył się gwary podhalańskiej. Dziś dzięki temu,
z łatwością opowiada góralskie dowcipy.
W kwietniowym Salonie poezji, tak jak w
roku ubiegłym, wystąpią przyjaciele Darii Trafankowskiej, zmarłej kilka lat temu aktorki. Będą
też zbierane pieniądze na rzecz fundacji imienia
aktorki. Fundacja im. Darii Trafankowskiej jest
pierwszą i jak dotąd jedyną Fundacją wspomagającą środowisko ludzi związanych ze sceną. Celem Fundacji jest pomoc w ratowaniu życia i zdrowia artystów.

W niedzielne południe, 22 lutego, miłośnicy poezji mieli okazję posłuchać wierszy autorów dotkniętych chorobami psychicznymi, a także wierszy Władysława Broniewskiego, który był
uzależniony od alkoholu.
Gościem specjalnym salonu poezji była Maria Pałuba, wieloletnia dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w
Tworkach, a także założycielka Towarzystwa Amici di
Tworki (Towarzystwa Przyjaciół Tworek). Maria Pałuba powiedziała, że ważne jest, aby ludzie jak najwięcej
wiedzieli o chorobach psychicznych. Są one swoistą
chorobą duszy, a zapadają na nie osoby nadwrażliwe. Przypomniała też, że sztuka jest terapią dla każdego człowieka, a dla chorego ma szczególne znaczenie.
Sprawia bowiem, że wzrasta jego poczucie wartości.
Pacjenci tworkowskiego szpitala – powiedziała Maria
Pałuba - piszą wiersze, malują obrazy, rzeźbią.
Ewa Telega, prezes Stowarzyszenia K40,
wprowadziła zebranych w nastrój salonu „Galernicy wrażliwości” trzema wierszami poetek – pacjentek tworkowskiego szpitala. A następnie zebrani wysłuchali wierszy Emily Dickinson, Sylvii
Plath i Anne Sexton.
Emili Dikinson jest poetką amerykańską, która zmarła w 1886 roku, jej wiersze łączą motywy
życia domowego z egzystencjalnymi refleksjami; metafizycznymi rozważaniami nad ostatecznym przeznaczeniem. Kolejne dwie poetki: Sylvia
Plath, i jej uczennica Anne Sexton również cier-

piały na choroby psychiczne. Sylvia Plath chorowała na zaburzenie afektywne dwubiegunowe
(depresję i stany maniakalne). Ta amerykańska
poetka, pisarka i eseistka, zaliczana jest do grona tak zwanych poetów wyklętych. Współcześnie
znana między innymi dzięki na poły autobiograficznej powieści Szklany klosz. Sylvia Plath jest
przy tym jedną z czołowych postaci kierunku w literaturze lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX
wieku, określanego mianem konfesjonalistów.
Z kolei Anne Sexton cierpiała przez większą
część życia na depresję. Zalecono jej pisanie poezji w ramach terapii. Zapisała się na kurs tworzenia poezji (gdzie poznała poetkę Sylvię Plath). Po
jego ukończeniu szybko zaczęła odnosić sukcesy.
Sexton przetarła szlaki nie tylko kobietom-poetkom, ale również wprowadziła tematy kobiece do
poezji - uważane za tabu.
Na zakończenie Salonu Mirosław Konarowski przeczytał utwór Władysława Broniewskiego,
który zaczyna się od słów:
„Przyjacielu mój, przyjacielu,
Jestem bardzo a bardzo chory!
Nie wiem, skąd się wzięło to, co boli.
Czy to świszcze tak wiatr
Nad bezludnym i pustym ugorem,
Czy, jak we wrześniu gaj,
Ogałaca mi mózg alkoholizm?
wg tekstów Beaty Izdebskiej

SALONY POEZJI
W marcowym Salonie Poezji w Komorowie,
15 marca, wystąpili studenci warszawskiej
szkoły teatralnej. Deklamowali wiersze i
śpiewali piosenki w gwarze podhalańskiej.
Gościem Salonu była Grażyna Matyszkiewicz i Zbigniew Zamachowski. Spotkanie
zorganizowało Stowarzyszenie K40.
15 marca w Dworze Polskim w Pęcicach wystąpili studenci warszawskiej szkoły teatralnej, zaprezentowali wiersze i piosenki, które prezentowali w gwarze podhalańskiej. Każdy z uczestników
zaprezentował jeden, dwa wiersze. Gwary podhalańskiej studentów uczyła Grażyna Matyszkiewicz,
wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie.
Zaprezentowany program artystyczny jest jednocześnie ich egzaminem, który studenci przygo-

„Galernicy wrażliwości” tak zatytułowany
został pierwszy w tym roku, lutowy Krakowski Salon Poezji w Komorowie. Tym razem
Mirosław Konarowski z córkami Marysią i
Hanią czytał poezję Emily Dickinson, Sylvii
Plath, Anne Sexton i Władysława Broniewskigo. Występ gitarowy Adama Świtały i
Wojciecha Błażejczyka stanowił tło muzyczne salonu.

Wiersze czytał Mirosław Konarowski z córkami:
Marysią i Hanią
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proboszcz Leon Firlej, dziękując po występie artystom.
– Śpiew wznosił się w gotyckich kościołach, a dziś
rozległ się w naszym skromnym kościele. Ta ostatnia
dominanta „Wierzę” będzie nam towarzyszyć. A towarzyszy nam od tysiąca lat. Jesteśmy bardzo wdzięczni
za ten wieczór modlitwy wielkopostnej.
By stać się radosnymi, musimy poświęcić coś
dla kogoś czy dla czegoś. Taka jest istota pasyjnego myślenia i postępowania – tak z pewnością
trzeba zrozumieć przesłanie kazania – kazania, całej mszy i całego występu chóru „Polonia”.
Chór „Polonia” śpiewa w pełni profesjonalnie,
choć jest chórem amatorskim. Wyróżnia się na tle
innych amatorskich chórów. Koncertował, nie tylko w Warszawie i na Mazowszu, ale w całym kraju oraz na Litwie, Ukrainie, Niemczech, Wielkiej
Brytanii oraz USA. Prowadzi go Wiesław Jeleń,
znany animator życia muzycznego, kierownik i
dyrygent kilku chórów warszawskich.
Stanisław Szałapak

Studenci warszawskiej szkoły teatralnej,
zaprezentowali wiersze i piosenki, które prezentowali w gwarze podhalańskiej
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SPOTKANIE PAŃ SENIOREK W MICHAŁOWICACH
GDZIE JEST TA DZIEWCZYNA…
W sobotę, 7 marca – z okazji Dnia Kobiet w Szkole Podstawowej w Michałowicach im.
Jana Pawła II spotkało się ok. 50 pań – członkiń michałowickiego Koła nr 4 Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Witając koleżanki, przewodnicząca koła seniorów nr 4 Teresa Sładek złożyła życzenia
wszelkiej pomyślności.
Życzenia od wójta Gminy Michałowice Romana Lawrence przekazał, biorący udział w uroczystości, radny Eugeniusz Hanc, który z ramienia
władz Gminy Michałowice opiekuje się seniorami (sam też jest emerytem). W spotkaniu uczestniczył również wiceprzewodniczący Rady Gminy Michałowice Paweł Zacny. Spotkanie zaczęło
się od występu chóru „Michałowiczanka”, prowadzonego przez emerytowanego muzyka zespołu „Mazowsze” Mieczysława Piwkowskiego. (O
panu Piwkowskim pisaliśmy wielokrotnie – przypomnijmy, iż w „Mazowszu” pracował on ponad

pół wieku i aranżował dla tego
zespołu wiele pieśni, w tym
przebojów „Mazowsza”). Pod
„batutą” Piwkowskiego „szła
dzieweczka do laseczka…”, ta
sama co obiecywała: „dałabym
ci chleba z masłem…”. Jednak nie dała tego chleba z masłem, nie zraziło to myśliweczka, bo pytał: „GDZIE JEST TA
DZIEWCZYNA, gdzie jest jej
dom?”. Nie mogło też zabraknąć: „Upływa szybko życie…”.
Wreszcie, dawno, bardzo dawno temu Jasieczek kłócił się
na mostku z dziewczyną – co Na spotkaniu zaśpiewał chór seniorów koła nr 4 Michałowiczanka”
skończyło się – weselem.
Po powitaniu i występie chóru, przy pyszNastępnie Teresa Sładek złożyła imieninowe nych ciastach panie – solo, w duecie, w trio – śpieżyczenia Krystynom i podziękowała im za upie- wały; w tym wykonując pieśni religijne: „Pałac”,
czenie ciast na uroczystość – wstały cztery Kry- „Arkę” (nawiązały w ten sposób do postu).
styny, a cała sala znowu zaśpiewała „sto lat”.
Stanisław Szałapak

DZIEŃ KOBIET W NOWEJ WSI
W czwartek, 12 marca w świetlicy w Nowej
Wsi, członkowie miejscowego Koła Emerytów
Rencistów i Inwalidów świętowali Dzień Kobiet.
Bohaterkami czwartkowego spotkania były oczywiście wszystkie Panie. Przybyłych powitała Jadwiga Bazga – Przewodnicząca Zarządu Koła.
Panowie, aby tradycji stało się zadość, przygotowali dla swoich koleżanek kolorowe tulipany,
które wręczyli, składając życzenia. Przez całe popołudnie panowała serdeczna i przyjazna atmosfera. Czytano okolicznościowe wiersze, opowiadano anegdoty i żartowano. Jedna z Pań przybliżyła
wszystkim ciekawą historię obchodów Dnia Kobiet. Wysłuchano jej z dużym zainteresowaniem.
Miło rozmawiało się przy wiosennie udekorowanych stołach, na których nie zabrakło pysznych
ciast i owoców
Anna Tyszko

Członkowie Koła Emerytów z Nowej Wsi świętowali Dzień Kobiet

8 MARCA I K40
Już po raz piąty organizatorki ze Stowarzyszenia K40 zaprosiły mieszkańców Komorowa na imprezę z okazji Dnia Kobiet. Tym
razem wystąpił kabaret Paranienormalni z
Jeleniej Góry, a także komorowskie Kumy.
W latach ubiegłych z okazji dnia Kobiet w
Komorowie gościł kabaret Rak, OTTO, kabaret HRABI, kabaret Jacka Ziobro. W tym roku
mieszkańcom Komorowa zaprezentował się kabaret Paranienormalni z Jeleniej Góry. Ich program
rozpoczął się skeczem Mariolki, która jest już powszechnie znana i rozpoznawalna. Inne ich skecze
prezentowały rodzinne spawy. Członkowie kabaretu piszą na swojej stronie: „Nie uprawiamy satyry politycznej, natomiast bacznie obserwujemy
przyrodę, zjawiska obyczajowe i społeczne, fenomeny popkultury” I taki był ich występ: dialog
na rodzinnym weselu, rozmowa dwóch zblazowanych małżonków.
Kabaret Paranienormali tworzą: Igor Kwiat-

kowki, Robert Motyka, Michał Paszczyk i Rafał
Kadłucki
A oto, co piszą o sobie członkowie kabaretu:
Kabaret Paranienormalni, powstał... z woli
niebios i determinacji Igora.
Mówią o sobie, że są popowi. W swoich programach używają dużo muzyki – nie tylko z podkładów, ale także wykonywanej na żywo przez
Igora. Sporo inspiracji czerpią ze środowiska nastolatek, jak na przykład słynna „Blondynka” jeden z najczęściej oglądanych numerów w Internecie. Wiele skeczy stworzyli także podczas
obserwacji świata zwierząt – gołębie na dachu,
czy numer o musze i pająku, który zakrawa na dramat psychologiczny.
Po występie kabaretu Paranienormalni zaprezentowały się Kumy z Komorowa. Grupa kobiet, które
spotykają się i ... śpiewają. Ich repertuar jest bardzo
różnorodny, śpiewają kolędy, a także pieśni ludowe
z całej Polski. Jak choćby: To i hola, w opracowa-

niu muzycznym T. Sygietyńskiego, Szła dzieweczka,
Świniarz, Głęboka studzienka czy Laura i Filon
Zawsze zachęcają do wspólnego śpiewu. Podczas swojego występu zorganizowały konkurs, a
trzy panie, które zgłosiły się do występu, otrzymały zaproszenie na zabiegi kosmetyczne do salonu
Afrodyta w Komorowie.
Beata Izdebska

Pieśni ludowe śpiewały Kumy z Komorowa
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UCHWAŁY RADY GMINY

Rada Gminy Michałowice uchwaliła
Uchwały podjęte na XXVII i XXVIII sesji rady gminy
Uchwała Nr XXVII/185/2009
w sprawie dokonania zmian w budżecie
Gminy Michałowice na 2009 rok.
Zgodnie z tą uchwała zmniejszono dochody
budżetu gminy o kwotę 45 750zł. w tym z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 44 642zł, oraz
z tytułu udziałów w podatku dochodowym od
osób fizycznych o kwotę 1 278zł. O zmniejszoną kwotę dochodów zmniejszeniu uległy wydatki
budżetu gminy. Dokonano przesunięć wydatków
pomiędzy działami budżetu gminy. Jednocześnie
w planie zadań inwestycyjnych dokonano zmian
w planowanych nakładach finansowych.
Uchwała Nr XXVII/186/2009
w sprawie zaciągnięcia
długoterminowych kredytów i pożyczek na
finansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy Michałowice na 2009 rok.
Realizując zapisy zawarte w uchwale budżetowej na 2009r. Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie długoterminowych kredytów
i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2009 rok w
łącznej wysokości do kwoty12 090 828 zł. Źródłem spłaty kredytów i pożyczek będą dochody
własne budżetu Gminy Michałowice. Kredyty
i pożyczki spłacane będą w ratach kwartalnych
od roku 2009 nie dłużej niż do roku 2022 włącznie. Rada Gminy wyraziła zgodę na zabezpieczenie udzielonych kredytów i pożyczek poprzez
wystawienie weksli własnych „in blanco” bez
protestu przez Gminę Michałowice.
Uchwała Nr XXVII/187/2009
w sprawie określenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz ustalenia
specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie będzie przyznawane w
placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Michałowice w roku 2009.
Podejmując tę uchwałę Rada Gminy ustaliła, że
na 2009 r. dofinansowaniem objęte będą następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli:
1) studia uzupełniające: licencjackie lub magisterskie zgodne z posiadanym wykształceniem.
2) studia językowe – podyplomowe, magisterskie, licencjackie lub naukę w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych – dające
kwalifikacje do nauczania języków obcych
w danym typie szkoły,
3) studia podyplomowe i doktoranckie nadające uprawnienia do nauczania drugiego
przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych
zajęć, zgodnie z potrzebami szkoły,
4) studia z zakresu informatyki – doktoranckie,
podyplomowe, magisterskie lub licencjackie,
5) studia podyplomowe z zakresu zarządzania
oświatą.
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Maksymalną kwotę dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły
wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli określono w wysokości do 50% ponoszonych przez
nauczyciela opłat, nie więcej jednak niż 900 zł
(dziewięćset) za semestr nauki.
Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek nauczyciela przez dyrektora placówki oświatowej i wypłacane na podstawie umowy.
Uchwała Nr XXVII/188/2009
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia
rocznego dla Wójta Gminy.

do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych.
Opłaty adiacenckie zostaną ustalone w drodze decyzji zgodnie z niniejszą uchwałą. Opłaty adiacenckie
zostaną uiszczone przez uczestników scalenia, którzy nie zawarli z Gminą Michałowice porozumienia
w terminie 5 miesięcy od wybudowania gminnych
urządzeń infrastruktury technicznej.
Uchwała Nr XXVII/191/2009
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
przedłużenia powierzenia stanowiska
dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy
Michałowice w Michałowicach.

Ustalono dodatkowe wynagrodzenie roczne
za 2008 r. dla Wójta Gminy Michałowice – Romana Lawrence w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia otrzymanego w 2008 r., tj. w kwocie
9 732,82 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset
trzydzieści dwa złote 82/100) brutto.

Rada Gminy wyraziła pozytywną opinię w
sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska
dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach Pani Ewie Kisiel na kolejną 5-cio letnią kadencję.

Uchwała Nr XXVII /189/2009

w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy
Michałowice.

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice
części nieruchomości gruntowej, stanowiącej
działkę ew. nr 1283, położoną w obrębie
ewidencyjnym Michałowice Osiedle, gmina
Michałowice.
Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie,
na podstawie umowy kupna – sprzedaży, przez
Gminę Michałowice własności części nieruchomości gruntowej uregulowanej w KW nr 14064,
po geodezyjnym jej wydzieleniu z działki ew. nr
1283, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle na poszerzenie ul. płk Ryszarda Kuklińskiego z przeznaczeniem pod sieć wodociągową. Źródłem pokrycia kosztów podziału
i nabycia nieruchomości będą dochody własne
budżetu Gminy. Nabytą nieruchomość gruntową,
przeznacza się na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.
Uchwała Nr XXVII /190/ 2009
w sprawie scalenia i podziału nieruchomości
położonych we wsi Reguły, gmina
Michałowice.
Na podstawie podjętej uchwały dokonane zostało scalenie i podział nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły
stanowiących działki ewidencyjne o ogólnej powierzchni 4,2600 ha. Gmina Michałowice stała się właścicielem wydzielonych nowych dróg
oraz wydzielonych poszerzeń dróg istniejących o
łącznej powierzchni 0,5385ha
Na mocy porozumienia w sprawie scalenia
i podziału nieruchomości, podpisanego pomiędzy Gminą Michałowice a uczestnikami scalenia
określono zobowiązania obu stron odnośnie budowy dróg i infrastruktury technicznej.
Ponadto w uchwale ustalono stawkę opłaty
adiacenckiej dla uczestników scalenia, którzy nie
zawarli z Gminą Michałowice porozumienia w wysokości 50 % wzrostu wartości nieruchomości powstałych w wyniku scalenia i podziału w stosunku

Uchwała Nr XXVII/192/2009

Po zasięgnięciu opinii Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie, Rada Gminy utworzyła Straż Gminną Gminy Michałowice – samorządową umundurowaną formację do ochrony
porządku publicznego na terenie Gminy. Straży
został nadany statut. Straż będzie komórką organizacyjną Urzędu Gminy Michałowice. Po uprawomocnieniu się uchwały tj. po upływie 14 dni
od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego podjęte zostaną
czynności związane z naborem na stanowisko
komendanta straży i strażników.
Uchwała Nr XXVII/193/2009
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bożeny
Dziekańskiej na zachowanie Wójta Gminy
Michałowice.
Rada Gminy uznała za bezzasadną skargę
wniesioną przez panią Bożenę Dziekańską na zachowanie Wójta Gminy Michałowice.
Uchwała Nr XXVII/194/2009
w sprawie Regulaminu określającego niektóre
zasady wynagradzania a także przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Michałowice.
Rada Gminy ustaliła Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i
wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice określający:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków,
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
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3) wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.
Jednocześnie utracono moc Uchwały Nr
XXV/179/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia
22 grudnia 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2009 rok.
Uchwała Nr XXVII/195/2009
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2009
roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do
rozwoju” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII,
Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1
Rada Gminy zatwierdziła do realizacji w
2009 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej Gminy Michałowice, projekt systemowy „Aktywnie do rozwoju” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 105 077 zł, natomiast wkład własny Gminy Michałowice stanowi
10,5% wartości projektu tj. kwotę 11 033,09 zł.
Uchwała Nr XXVIII/196 /2009
zmieniająca Uchwałę Nr VIII/ 46/2007 Rady
Gminy Michałowice z dnia 10 kwietnia 2007
r. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia
w budżecie Gminy Michałowice na lata 2008
– 2009 środków finansowych na realizację
projektu pn. „Promowanie zdrowego trybu
życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie
Michałowice poprzez budowę otwartych stref
rekreacji” współfinansowanej z Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu
Finansowego EOG.
Podejmując tę uchwałę Rada Gminy doko-

nała zmian w uchwale Nr VIII/ 46/2007 z dnia
10 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia woli
zabezpieczenia w budżecie Gminy Michałowice na lata 2008 – 2009 środków finansowych na
realizację projektu pn. „Promowanie zdrowego
trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie
Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji” współfinansowanej z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG polegających na przesunięciu
dat związanych z realizacją projektu z jednoczesnym zabezpieczaniem środków finansowych na
czas realizacji projektu w latach 2009-2010.
Wprowadzenie powyższych zmian podyktowane zostało pozytywną decyzją darczyńców
w sprawie przyznania Gminie Michałowice dofinansowania dla projektu PL0448 „Promowanie
zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży
w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji”.

KTO I JAKIE PŁACI PODATKI LOKALNE
Na wniosek Pani Aureli Zalewskiej – radnej
gminy z Komorowa Urząd Gminy przygotował dane dotyczące wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych
- mieszkańców i od osób prawnych - przedsiębiorstw) za lata 2006 i 2007 dla poszczególnych miejscowości.

Miejscowość

Dane te zostały przekazane Pani radnej. Postanowiliśmy podzielić się tymi informacjami z
mieszkańcami, ponieważ nigdy wcześniej takie
wyliczenia nie były prowadzone w urzędzie. Dokonaliśmy dodatkowych obliczeń, z których wyliczyliśmy wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na jednego mieszkańca dla poszczególnych

wpływy z powpływy z podatków od osób datków od osób
fizycznych
prawnych
w 2006 r
w 2006 r

łączne wpływy
z podatków od
nieruchomości
w 2006 r

miejscowości. Znaczą pozycję stanowią podatki od budowli i linii przesyłowych, są to przede
wszystkim wpływy: z linii wysokiego i średniego
napięcia wraz ze stacjami transformatorowymi, z
linii przesyłowych gazu wysokiego ciśnienia oraz
ze stacji redukcyjnych gazu w Sokołowie i Regułach oraz od stacji telefonii komórkowej.

wpływy z powpływy z podatków od osób datków od osób
fizycznych
prawnych
w 2007 r
w 2007 r

liczba mieszłączne wpływy
wpływy pokańców
z podatków od
datkowe na 1
(pobyt stały)
nieruchomości
mieszkańca
stan na
w 2007 r
(2007 r.)
31.12.2007 r.

WSCHODNIA CZĘŚĆ GMINY
Michałowice

600 250,61

0,00

600 250,61

675 445,50

0,00

675 445,50

2801

241,14

Michałowice Wieś

88 651,41

0,00

88 651,41

72 402,41

0,00

72 402,41

304

238,17

Opacz Mała

40 609,04

0,00

40 609,04

39 645,23

0,00

39 645,23

237

167,28

559 867,20

298 127,00

857 994,20

555 556,21

386 671,44

942 227,65

1375

685,26

Opacz Kolonia
Reguły
RAZEM:

709 874,44

702 228,00

1 412 102,44

784 114,38

712 690,70

1 496 805,08

1514

988,64

1 999 252,70

1 000 355,00

2 999 607,70

2 127 163,73

1 099 362,14

3 226 525,87

6231

2320,49

55 259,69

85 313,00

140 572,69

63 924,49

40 190,00

104 114,49

372

279,88

139 609,74

0,00

139 609,74

159 547,60

9 323,00

168 870,60

329

513,28

ŚRODKOWA CZĘŚĆ GMINY
Pęcice Małe
Pęcice
Suchy Las

9 639,33

0,00

9 639,33

13 165,34

0,00

13 165,34

88

149,61

Sokołów

127 549,44

853 431,00

980 980,44

152 797,41

1 086 790,85

1 239 588,26

271

4574,13

RAZEM:

332 058,20

938 744,00

1 270 802,20

389 434,84

1 136 303,85

1 525 738,69

1060

5516,89

89 076,61

500 303,98

3675

136,14

ZACHODNIA CZĘŚĆ GMINY
Komorów Osiedle

397 044,31

78 444,00

475 488,31

411 227,37

Granica

178 408,56

0,00

178 408,56

173 320,61

862,00

174 182,61

1786

97,53

53 621,13

13 770,00

67 391,13

63 486,64

1 045,00

64 531,64

690

93,52

Nowa Wieś

195 357,28

66 618,00

261 975,28

216 836,96

67 648,75

284 485,71

1800

158,05

RAZEM:

824 431,28

158 832,00

983 263,28

864 871,58

158 632,36

1 023 503,94

7951

485,24

0,00

1 110 653,65

1 110 653,65

0,00

1 204 331,82

1 204 331,82

3 155 742,18

3 208 584,65

6 364 326,83

3 381 470,15

3 598 630,17

6 980 100,32

15242

8322,62

Komorów Wieś

Cała gmina - linie
przesyłowe i budowle
RAZEM:

5

STATYSTYKA

ZŁOTA SETKA SAMORZĄDÓW - 2008
2004 – 2007 i jednocześnie najwięcej inwestowały. W
oparciu o dane z Ministerstwa Finansów, analizowano
wszystkie gminy i miasta. Ranking został przeprowadzony w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie,i
gminy wiejskie. Pod uwagę brano 11 kryteriów, m.in.dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego
mieszkańca w latach 2004 – 2007, wartość środków
unijnych – w przeliczeniu na jednego mieszkańca –
które w latach 2005 – 2007 wpłynęły do budżetu gmi-

Samorządy były oceniane przez kapitułę rankingu w dwóch etapach. Najpierw wybrano gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach

Wydatki

-8,8

41,59

1 586

0,62

18,7

3,7

1,41

3 639

14,2

23,52

202

0,19

19,6

9,4

3

7

Kobierzyce

dolnośląskie

60,49

33,81

26,68

5 455

1,20

5 656

31,5

14,25

256

0,54

12,4

13,7

4

5

Lesznowola

mazowieckie

5

14 Mszana Dolna małopolskie
Zielonki

Liczba mieszkańców
(w tys.)

4 753

3 276

Wydatki na promocję
w wydatkach ogółem
(w proc.)

1,20

25,46

zmiana do 2006
(w proc.)

5 125

36,75

na osobę (w zł)

29,35

62,21

zmiana do 2006
(w proc.)

34,96

kujawsko-pomorskie

na osobę (w zł)

64,31

Osielsko

Województwo

za zarządzanie

zachodniopomorskie

6

1

Gmina

za sytuację
finansową

Kobylanka

2

Poz. Poz.

suma punktów

Pozyskane środki
unijne na osobę (w zł)

Dochody własne

Zadłużenie na osobę
(w zł)

Ocena jakości gminy

ny/miasta, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2004 – 2007, dynamikę wzrostu
dochodów własnych w latach 2004 – 2007 (10 pkt),
liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2004 – 2007 (10 pkt),
wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w
2007 r. i 2008 r. liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2004 –
2007 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców , udział
wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem
w latach 2006 – 2007.
Podmioty gospodarcze
(na 1.000)

Tak jak w latach poprzednich chcieliśmy
uhonorować samorządy, które najbardziej
dbają o rozwój miast i gmin, o podniesienie
jakości życia mieszkańców, jednocześnie zachowując reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego (źródło Rzeczpospolita 17 lipca 2008)

57,38

34,31

23,07

4 547

1,37

5 675

18,3

20,92

27

0,88

30,1

16,5

57,38

32,00

25,38

2 305

1,23

2 347

8,3

37,42

60

0,55

7,0

16,5

6

1

małopolskie

56,64

32,52

24,13

2 633

1,37

2 350

3,3

9,29

76

0,13

13,6

15,8

7

11 Zabierzów

małopolskie

55,72

31,78

23,94

2 014

1,20

2 135

16,5

38,27

0

0,31

b.d.

22,6

8

4

lubuskie

54,82

33,00

21,82

2 960

1,23

2 543

-1,9

13,97

430

0,13

12,9

5,8

Świdnica

9

41 Sulików

dolnośląskie

54,15

34,79

19,35

2 783

1,25

2 553

13,7

37,24

402

0,17

3,4

5,9

10

17 Konopiska

śląskie

53,80

26,82

26,98

2 164

1,25

2 472

18,3

26,14

25

0,70

9,2

10,4

11

15 Podgórzyn

dolnośląskie

53,78

30,06

23,72

2 251

1,21

2 265

12,7

24,11

41

0,24

16,1

7,8

12

Łapanów

małopolskie

53,16

30,87

22,29

2 300

1,27

2 420

4,5

43,38

217

0,33

5,7

7,6

13

Czernica

dolnośląskie

52,74

38,09

14,65

3 160

1,38

2 939

15,9

10,11

346

0,78

10,6

9,6

14

37 Zarszyn

podkarpackie

52,43

34,64

17,79

2 362

1,16

2 922

49,7

45,09

207

0,08

3,9

9,2

15

Tryńcza

podkarpackie

51,76

32,79

18,97

2 513

1,56

2 554

10,1

31,55

73

0,21

3,1

8,2

małopolskie

50,98

33,79

17,19

2 596

1,39

3 026

36,7

39,78

100

0,50

23,5

11,3

16

43 Mogilany

17

Kołbaskowo

zachodniopomorskie

50,39

32,55

17,84

2 673

1,33

2 408

16,2

6,86

63

0,35

21,8

9,0

18

Lanckorona

małopolskie

50,30

28,95

21,35

2 477

1,21

2 518

16,3

32,58

146

0,08

8,6

5,8

19

Buczkowice

śląskie

50,20

30,98

19,21

2 009

1,23

2 553

31,0

43,04

15

0,02

10,3

10,7

20

Wyry

śląskie

49,81

29,46

20,35

2 330

1,29

2 770

23,5

46,55

12

0,21

9,5

6,4

21

Łukta

warmińsko-mazurskie 49,14

31,53

17,61

2 575

1,18

2 958

36,9

45,48

96

0,24

8,1

4,5

Wolbórz

łódzkie

48,77

34,73

14,04

2 448

1,26

2 633

37,1

24,90

381

0,19

4,5

7,6

świętokrzyskie

48,71

32,79

15,92

2 874

1,36

2 712

22,7

3,00

110

0,35

11,9

13,5

22
23

25 Morawica

24

pomorskie

48,44

32,01

16,43

2 997

1,31

2 664

-3,9

6,01

252

0,11

6,9

3,7

25

24 Suchy Las

Rzeczenica

wielkopolskie

48,44

33,53

14,91

5 934

1,66

7 531

33,3

34,07

0

0,00

17,0

13,5

26

2

Izabelin

mazowieckie

48,14

29,97

18,17

3 380

1,18

3 251

-4,0

34,60

73

0,21

13,8

10,1

Przechlewo

pomorskie

48,09

29,57

18,52

2 599

1,35

2 587

3,8

17,15

103

0,15

7,0

6,2

mazowieckie

47,97

33,61

14,36

3 544

1,34

3 205

-13,0

2,36

173

0,21

13,2

15,5

lubuskie

47,95

27,40

20,55

2 275

1,22

2 002

-5,6

0,48

65

0,05

6,5

5,5

śląskie

47,68

27,28

20,40

2 406

1,22

2 376

-9,3

23,88

42

0,30

9,7

11,3

wielkopolskie

47,64

32,25

15,39

2 123

1,31

2 287

28,7

32,83

0

0,09

0,0

9,7

opolskie

47,55

27,79

19,76

2 501

1,10

2 208

-15,7

9,33

406

0,34

1,9

4,7

27
28

12 Stare Babice

29
30

Skąpe
32 Istebna

31
32

6

8

Rokietnica
Polska
Cerekiew
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33
34

Miedziana
Góra
Ksawerów

świętokrzyskie

47,16

27,48

19,69

1 927

1,20

1 771

15,4

6,82

2

0,41

10,3

10,0

łódzkie

46,96

31,77

15,19

2 505

1,21

2 732

26,9

20,12

248

0,08

9,6

7,2

35

31 Milówka

śląskie

46,96

31,49

15,47

2 227

1,52

2 128

-16,2

27,31

74

0,16

5,5

10,0

36

42 Ożarowice

śląskie

46,40

29,69

16,70

3 535

1,12

3 584

61,6

13,03

885

0,12

7,3

5,4

37

38 Baranowo

mazowieckie

46,15

28,62

17,54

2 734

1,13

2 386

-11,1

5,19

278

0,00

5,1

6,7

38

Iława

warmińsko-mazurskie 45,92

28,96

16,96

2 737

1,15

2 976

23,4

18,70

369

0,23

9,5

11,8

39

Boguchwała

podkarpackie

45,46

29,29

16,17

1 868

1,23

1 904

10,2

33,01

18

0,09

8,7

21,0

40

Potok Górny

lubelskie

45,45

29,92

15,52

2 260

1,21

2 233

0,3

16,55

193

0,07

4,7

5,6

podkarpackie

45,23

26,30

18,93

2 177

1,22

2 048

1,1

17,05

122

0,31

4,7

10,7

41

57 Frysztak

42

Popielów

opolskie

45,12

26,73

18,39

2 008

1,19

2 061

5,8

34,74

104

0,12

8,1

8,5

43

34 Michałowice

mazowieckie

45,07

33,84

11,23

4 021

1,23

4 352

17,8

37,43

117

0,08

15,3

15,7

44

50 Pszczółki

pomorskie

44,99

29,22

15,78

2 585

1,19

2 481

4,9

27,07

57

0,22

13,4

8,0

45

92 Mykanów
Pruszcz
Gdański
49 Narewka

śląskie

44,79

26,67

18,12

2 184

1,19

2 532

14,6

41,53

42

0,29

9,6

13,9

pomorskie

44,77

31,39

13,39

3 135

1,41

2 515

-7,0

9,25

91

0,13

15,1

17,2

46
47
48
49
50

podlaskie

55 Łękawica
śląskie
Radziechowyśląskie
Wieprz
Cmolas
podkarpackie

44,76

29,02

15,75

2 940

1,20

2 640

-9,8

17,72

205

0,41

4,0

4,0

44,54

30,42

14,12

2 378

1,18

2 226

-6,3

38,27

189

0,00

7,0

4,3

44,05

25,96

18,10

2 018

1,19

2 311

26,3

22,97

66

6,0

12,4

44,02

24,72

19,31

2 317

1,21

2 333

11,2

9,08

65

4,5

7,8

0,15

Z pozyskiwaniem środków unijnych nie jest chyba tak źle z naszą gminą, skoro w doborowym towarzystwie na Mazowszu jesteśmy na trzecim miejscu.
Przed nami gmina Baranowo z kwotą 278 zł na mieszkańca, gmina Stare Babice 173 zł, później my 117 zł na 1 mieszkańca pozyskanych unijnych środków.
Za nami gmina Izabelin - 73zł i gmina Lesznowola 27 zł.. Sami Państwo oceńcie.

W JAKIEJ GMINIE ŻYJEMY?
W publikacjach i wypowiedziach zamieszczonych na stronie internetowej Zarządu
Osiedla Komorów (www.komorow.pl), w
wypowiedziach publicznych czwórki radnych z Komorowa rysuje się ciemny obraz
naszej Gminy Michałowice.
A jak nas oceniają inni. Od lat jesteśmy w
„Złotej Setce Samorządów” ogłoszonej przez
dziennik „Rzeczpospolita”. Od razu wyjaśniam ranking dotyczy gmin wiejskich. W rankingu w
2008 roku zajęliśmy 45 miejsce w Polsce na 1 586
gmin i 5 miejsce na Mazowszu na 29 gmin. W roku
2007 byliśmy na 34 miejscu. W rankingu innowacyjnych gmin ogłoszonym przez „Rzeczpospolitą” w 2008 roku również zajęliśmy 45 miejsce w
Polsce. W rankingu w 2005r. przeprowadzonym
przez „Wspólnotę” – pismo samorządu terytorialnego – zajęliśmy 2 miejsce, również wśród 1
856 gmin. W rankingu określano „Poziom życia
mieszkańców w gminach wiejskich”. Zdobyliśmy
więc srebrny medal w mistrzostwach Polski.
Zarzuca się władzom Gminy Michałowice,
a konkretnie mnie, że bardzo źle działamy w zakresie uzyskiwania środków pomocowych z Unii
Europejskiej. Oświadczam, że w ramach programu ZPORR w latach 2002-2006 na dwa złożone
wnioski uzyskaliśmy 5,1 mln zł z Unii, w tym 3
mln zł na budowę odwodnienia (kanalizacji deszczowej) w Komorowie, a nie w Michałowicach.
Gmina mogła złożyć tylko jeden wniosek w danym działaniu i złożyła go dla Komorowa. Gdybyśmy złożyli dwa, to i tak tyko jeden mógłby
być rozpatrzony pozytywnie. Uzyskaliśmy też
2,1 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej w uli-

cach: Pruszkowskiej, Reja, Zamoyskiego, 3 Maja,
Nowowiejskiej w Komorowie i Granicy, w ulicy
Turystycznej w Komorowie Wsi, w ulicy Targowej w Opaczy Małej i w ulicy Polnej w Michałowicach i Opaczy Kolonii. Ulica Polna, to ulica
graniczna między Michałowicami a Opaczą Kolonią. Kanalizacja w ul. Polnej pozwoliła na budowę kanalizacji w 9 ulicach w Opaczy Kolonii, a w
Michałowicach z kanalizacji skorzystało 14 nieruchomości. A cały czas słyszę, ze wójt buduje tylko w Michałowicach, a nie w Komorowie. Przypomnę, że w powiecie pruszkowskim ze środków
ZPORR pozytywnie rozpatrzono tylko trzy wnioski, dwa z Gminy Michałowice i jeden z powiatu
pruszkowskiego (droga Nadarzyn – Nowa Wieś).
Podkreślam, nikt więcej w powiecie nie otrzymał
środków unijnych na inwestycje. W 2006r. pozyskaliśmy z Ministerstwa Kultury kwotę 400 tys. zł
(przy własnym wkładzie – 130 tys. zł) na modernizację biblioteki w Komorowie i tę modernizację
przeprowadziliśmy. W roku ubiegłym za skromna kwotę 100 tys. zł urządziliśmy ogród przy bibliotece, najpiękniejszy wśród ogrodów publicznych w gminie. Zapraszam do biblioteki i ogrodu
w czerwcu, będzie co podziwiać.
I wiadomość z ostatniej chwili (2 marca) - z Norweskiego Mechanizmu Finansowego poprzez Ministerstwo Zdrowia uzyskaliśmy grant w wysokości
1.890.820 Euro na budowę czterech stref rekreacji
dziecięcej. Będą to: ogródek przy ul. Kolejowej w
Komorowie, strefa rekreacji przy zalewie komorowskim, boisko z placem zabaw w Regułach i park z
placem zabaw przy szkole w Michałowicach.
W końcu przyszłego roku olbrzymi teren przy

zalewie w Komorowie Wsi i Pęcicach Małych zamieni się w olbrzymi park z placami zabaw dla dzieci, alejkami spacerowymi, mosteczkiem i altankami. Łącznie dofinansowanie ze strony EOG dla tej
inwestycji wyniesie prawie 2,5 mln zł. Liczba wniosków z całego kraju złożonych do EOG wyniosła
blisko 900, z czego 650 uzyskało pozytywną ocenę formalną. Tylko 6 gmin i kilkanaście placówek
zdrowotnych otrzymało dofinansowanie z EOG!
Gmina Michałowice otrzymała największe dofinansowanie spośród gmin, bo nasz wniosek był
najdroższy. Ale do realizacji tego potężnego zadania, którego zakończenie planowane jest na III
kwartał 2010r., potrzebny jest spokój, a tego obecnie brakuje. Są tylko ze strony części komorowian
stwierdzenia negatywne - …źle, wszystko źle.
Jak Państwo wiedzą, w naszej gminie priorytetem jest oświata. Od dwudziestu lat konsekwentnie realizujemy to przez rozbudowę trzech
obiektów szkolnych i wyposażanie placówek
oświatowych w materiały dydaktyczne. Płace naszych nauczycieli też są zdecydowanie wyższe od
średniej krajowej.
W kwietniu, na Zamku Królewskim w Warszawie jako jedna z nielicznych gmin w Polsce
otrzymamy dyplom za doskonałe wyniki w naszej
gminnej oświacie - za realizację programu „Szkoła Ucząca Się” (SUS). Program jest realizowany
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i PolskoAmerykańską Fundację Wolności.
Czy jest tak źle, jak maluje obraz naszej gminy Inicjatywa Społeczna na rzecz powołania nowej Gminy Komorów? Sami Państwo oceńcie…
Roman Lawrence - Wójt
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QUO VADIS KOMOROWIE!

Przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów-Granica na zebraniu mieszkańców Komorowa-Granicy w dniu 4 marca nie zezwolił na odczytanie tego
oświadczenia przez Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice - Pana Sławomira Walendowskiego. Powyższe oświadczenie podpisali wszyscy radni gminy z wyłączeniem czwórki radnych z Komorowa. Oświadczenie podpisali również wszyscy sołtysi i przewodnicząca zarządu osiedla Michałowice oświadczenie nie podpisała tylko Pani Aleksandra Warsztocka - Sołtys Pęcic Małych.

QUO VADIS KOMOROWIE!
Oświadczenie Radnych Gminy Michałowice, przedstawicieli Sołectw i Zarządu
Osiedla Michałowice
W dniu 4 marca 2009r. w szkole w Komorowie odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Komorów-Granica, którego jednym z tematów obrad było podjęcie uchwały w sprawie propozycji
wydzielenia ze struktur gminy Michałowice nowej jednostki samorządu terytorialnego ; Miasta
i Gminy Komorów.
Ze względu na powagę omawianego tematu ,
my niżej podpisani radni Gminy Michałowice, postanowiliśmy uczestniczyć w zebraniu.
Nasza obecność była poprzedzona analizą informacji zawartych w ulotkach pomysłodawców
podziału gminy, konsultacjami oraz rozmowami z przedstawicielami jednostek pomocniczych
naszej gminy. Efektem tych przemyśleń było powstanie pisma - stanowiska-odezwy do mieszkańców Komorowa - Granicy.
Podczas zebrania Pan Przewodniczący Michał
Jeżewski podał, że w dyskusji mogą brać udział i
pytania zadawać wyłącznie mieszkańcy Komorowa i Granicy.
Na koniec sesji dyskusyjnej domagaliśmy się,
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łącznie z przedstawicielem Komorowa Panią radną
Hanną Kalczuk, aby głosu udzielić Przewodniczącemu Rady Gminy Michałowice Panu Sławomirowi Walendowskiemu. Niestety i Pan Przewodniczący nie otrzymał prawa głosu aby przedstawić
stanowisko znaczącej części radnych i przedstawicieli samorządów naszej gminy. Symptomatycznym wydaje się fakt, że bez żadnych problemów
wypowiadał się Pan Burmistrz Podkowy Leśnej,
który nie jest przecież mieszkańcem Komorowa
czy Granicy. Było to dla nas upokarzające.
Pomimo faktu, że podczas dyskusji padało
wiele głosów krytycznych, pomimo oświadczenia
o udzieleniu w przedmiotowej sprawie votum separatum przez siedmiu członków Zarządu Osiedla Komorów - powołujących się na niedostateczną
analizę skutków podziału, pomimo wątpliwości
dotyczących samej procedury przeprowadzanego
głosowania, uchwała zastała podjęta.
Wobec przedstawionej sytuacji oraz faktu,
kiedy Zebranie Osiedla Komorów-Granica, bez
udziału mieszkańców i samorządu - w tym przy-

padku wsi Komorów, podejmuje uchwały ich terenu nie dotyczące, pragniemy wobec takich praktyk stanowczo zaprotestować i zwrócić się do
Rady Gminy i Pana Wójta o podjęcie następujących działań;
- Opublikowanie naszego oświadczenia wraz
ze stanowiskiem przedstawicieli samorządów, tym
samym stanowiskiem , którego nie mógł przedstawić podczas zebrania w Komorowie Przewodniczący Rady Gminy Michałowice.
- Opublikowanie dokonane poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Gminy Michałowice, Osiedla Komorów, wydrukowanie w Biuletynie Informacyjnym Gminy Michałowice.
- Podjęcie innych działań informacyjnych
umożliwiających mieszkańcom naszej gminy zapoznanie się z opiniami różnymi od opinii „Zespołu Organizacyjnego Inicjatywy Społecznej na
rzecz nowej gminy Komorów”
Podpisali wszyscy radni gminy Michałowice
z wyjątkiem czwórki radnych z Komorowa

QUO VADIS KOMOROWIE!

Oświadczenie Wójta Gminy
W dniu 4 marca 2009r odbyło się w szkole w
Komorowie Ogólne Zebranie Mieszkańców Komorowa Osiedla i Granicy, na które zostałem serdecznie zaproszony.
W porządku obrad znalazł się punkt:
4. Prezentacja przez Grupę Inicjatywną na rzecz
utworzenia Gminy Komorów wniosku kierowanego
do MSWiA. Dyskusja i głosowanie nad poparciem lub
nie tego wniosku. Nazywając rzecz po imieniu dyskusja nad podziałem Gminy Michałowice na dwie nowe
Gminy Gminy Michałowice i Gminy Komorów.
Na zakończenie dyskusji przed głosowaniem po-

prosiłem Przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów, Granica Pana Michała Jeżewskiego o udzielenie
głosu. Naturalnie chciałem przedstawić swoje argumenty przeciwko podziałowi Gminy. Przewodniczący nie udzielił mi głosu. Również Przewodniczący
Rady Gminy Michałowice Pan Sławomir Walendowski chciał na zakończenie dyskusji zabrać głos. Również nie pozwolono mu na zabranie głosu.
Nie wyrażenie zgody Przewodniczącego Zarządu
Osiedla Komorów na zabranie głosu przez Wójta i Przewodniczącego Rady nad tak wielką sprawą, jak podział
Gminy uważam za naruszenie podstawowych zasad

publicznej dyskusji i wolności wyrażenia poglądów.
Uniemożliwiono Wójtowi i Przewodniczącemu
osobom sprawującym funkcje publiczne na wypełnienie podstawowego obowiązku komunikowania się
z mieszkańcami. Naruszone zostały zasady współżycia społecznego.
Udzielenie głosu po zakończeniu głosowania
nad podziałem Gminy było już tylko zabiegiem zmierzającym do poprawy wizerunku zebrania. Czego się
obawiano prawdy.
Roman Lawrence wójt Gminy Michałowice
6 marca 2009 r.

Stanowisko członków Rady Soleckiej wsi Pęcice Małe w sprawie podziału Gm. Michałowice
Członkowie Rady Soleckiej wsi Pecice Małe w
oparciu o obecną wiedzę oceniają działania ma rzecz
podziału Gminy Michałowice jako jednoznacznie niekorzystne dla mieszkańców Pęcie Małych jak również
pozostałych mieszkańców Gminy Michałowice.
Uzasadnienie;
- podział gminy na dwie mniejsze o mniejszych
zasobach finansowych znacznie ograniczy inwestycje oraz możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych
- nasza pozycja w Parlamencie Gminnym w Michałowicach jest zauważalna. Daje możliwości porozumienia się naszego Radnego z innymi Radnymi na zasadzie
wzajemnych ustępstw i negocjacji (dziś ja - jutro ty).
Efekty widoczne - patrz stopień inwestycji w Pęcicach Małych (drogi, kanalizacje itp.) - natomiast
niekorzystna byłaby relacja w „nowej” Gminie Ko-

morów: jeden radny z Pęcie Małych na jednej szali decyzyjnej i czternastu radnych z Komorowa (a więc tylko oni będą decydować o wszystkim)
- zwiększone koszty utrzymania dwóch urzędów
gminnych zamiast jednego obniżą tzw. statystyczną
kwotę inwestycyjną przypadającą na mieszkańca
- niepotrzebny bałagan organizacyjny, min. 2 lata
w okresie kryzysu nie sprzyja, a hamuje rozwój gminy
- obawa o zachowanie lub wręcz nie realizowanie
rozpoczętych ważnych inwestycji w naszym Sołectwie
- obecna niepewność strukturalna - brak zgody
wsi Komorów może spowodować powstanie dziwnego tworu terytorialnego z niekorzystną dla nas granicą i wspólnym lub może już nie wspólnym dobrem
jakim jest zalew
W tak ważnej sprawie decyzja musi być przemyślana, Dlatego prosimy i apelujemy:

Uwzględniając powyższe argumenty, uważamy że racją stanu dla mieszkańców pęcic małych
jest zajęcie stanowiska przeciwko podziałowi gminy michałowice
Stanowisko podpisali:
Tadeusz Stępień
Wojciech Macutkiewicz
Paweł Rajski
Sławomir Gałka
Grażyna Lebiedziewicz-Kachel
Zdzisław Krupa
Paweł Grel
Powyższe stanowisko nie jest stanowiskiem
Rady Sołeckiej Pęcic Małych, ponieważ Sołtys Pęcic Małych – Pani Aleksandra Warsztocka odmówiła
podpisu, uzasadniając to.

Stanowisko samorządu Wsi Komorów w sprawie próby podziału naszej gminy
My niżej podpisani przedstawiciele samorządu Wsi Komorów jesteśmy zdecydowanie przeciwni
próbie rozbicia terytorialnego naszej gminy. To bardzo zły i niebezpieczny pomysł, który nie leży w interesie naszej społeczności
Udokumentowane fakty świadczą o tym, że przez
wiele ostatnich lat Wieś Komorów uzyskuje jeden z
największych udziałów w wydatkach inwestycyjnych
liczonych na jednego mieszkańca w całej gminie. Ta
niewygodna informacja została przez autorów propagandowych ulotek starannie ukryta. Otóż w demonstrowanych w ich biuletynach statystykach po prostu
nie zauważono istnienia liczącej ponad 700 mieszkańców Wsi Komorów. Zawłaszczono naszą kilkuset
letnią historię a najpiękniejsze zakątki Wsi demonstruje się jako główne walory Osiedla. To już w samej
idei swoista demonstracja arogancji i nieliczenia się
z mniejszym sąsiadem , która bardzo źle rokowałaby
na proponowaną przez nich przyszłość.
Dziwią nas usilne starania, niektórych naszych
mieszkańców o niczym nie uzasadnioną zmianę Wsi Komorów na miasto. To nie tylko małostkowe ale także nie-

bezpieczne dla naszych prywatnych finansów (groźba
znacznie wyższych podatków ).Mimo, że w grupie propagującej podział są mieszkańcy naszej miejscowości
(Wojciech Irmiński oraz Renata i Marek Tyszkowie ), to
jedyną konkretną propozycją dla Wsi Komorów jest „Zabezpieczenie środków na ochroną Zespołu Przyrodniczo
-Krajobrazowego oraz parku dworskiego „ Nawiasem
mówiąc gmina nie jest właścicielem parku, i w związku z
tym nie ma prawa wydawania środków na ten cel.
Szanowni Państwo.
We Wsi Komorów według zatwierdzonego budżetu na rok 2009 i według ustalonych Wieloletnich
Planów Inwestycyjnych zaplanowane są następujące
ważniejsze zadania inwestycyjne:
- dokończenie budowy kanalizacji i wodociągów
wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody
- budowa i modernizacja dróg i chodników oraz
wykonanie ścieżki rowerowej
- zagospodarowanie terenu przy zalewie (gmina Michałowice jest bardzo bliska uzyskania poważnych środków pomocowych pochodzących z Unii
Europejskiej)

Ponadto powstaje Straż Gminna, która swoją siedzibę będzie miała na terenie SUW (róg Wiejskiej i
Turystycznej).
Proponowany rozdział gminy całkowicie zburzy
ten bardzo pomyślny dla Wsi Komorów plan inwestycyjny.
Mniejsze dochody nowej gminy przeznaczone będą
głównie na obsługę nowego urzędu i budowę nowej siedziby magistratu na miarę nowo utworzonego miasta.
Dodatkowym niepokojem napawa fakt, że ta niebezpieczna akcja prowadzona jest w czasie pogłębiającego się finansowego kryzysu światowego, który
zmniejszy projektowane dochody.
W związku z powyższym jesteśmy zdecydowanie
przeciwni pomysłowi podziału istniejącej gminy.
Sołtys Wsi Komorów - Tadeusz Listosz
Radny Wsi Komorów - Tadeusz Chruściak
Rada Sołecka Wsi Komorów:
- Danuta Ciechomska
- Ewa Fortini
- Krzysztof Łopata
- Urszula Skwierczyńska

INICJATYWA SPOŁECZNA NA RZECZ NOWEJ GMINY KOMORÓW
Zespół Organizacyjny Inicjatywy Społecznej
na rzecz nowej gminy Komorów
• Ewa Borzymowska
• Przemysław Bryksa
• Łukasz Gralak
• Urszula Imienińska
• Wojciech Irmiński
• Michał Jeżewski
• Marek Seretny
• Marzena i Tomasz Terleccy

Inicjatywa Społeczna na rzecz nowej gminy Komorów popierana jest przez Komitet honorowy w
składzie:
• prof. dr hab. Artur Andrzejuk
• Witold Błaszczyk
• Konstanty Ciciszwili
• Andrzej Klimkiewicz
• prof. dr hab. Jeremi T. Królikowski
• Natalia Kukulska
• Lidia Kulczyńska-Pilich
• prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik
• Bogusław Linda

• prof. dr hab. Jerzy Osiatyński
• ks. Dziekan kan. Andrzej Perdzyński
• Lidia Popiel
• Barbara Sułkońska
• Lucyna Terlecka
• Renata i Marek Tyszkowie.
Informacje o działaniach Inicjatywy Społecznej na rzecz nowej gminy Komorów znajdą Państwo
na stronie internetowej Zarządu Osiedla Komorów http://www.komorow.pl lub na stronie Inicjatywy www.gmina-komorow.pl
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DZIELIĆ?
A MOŻE PO PROSTU SKUTECZNIE DZIAŁAĆ!
„Gdyby każda społeczność ludzka pozostawiona była sama sobie i musiała tylko przy
pomocy własnego wysiłku wspinać się po
stopniach postępu (cywilizacyjnego), postęp byłby tak powolny, że wątpliwym jest
czy jakiekolwiek społeczeństwo osiągnęłoby do dzisiaj, poziom wyższy niż poziom
epoki kamiennej.” Ralph Linton,1934.
(Amerykański antropolog, 1893 - 1953,
profesor Columbia University, University
of Wisconsin, Yale University – autorytet
w dziedzinie antropologii kultury).
Z uwagą zapoznałem się z materiałami przedstawionymi przez grupę, która zainicjowała działania na rzecz podziału Gminy. Prześledziłem dyskusję na forum internetowym, zapoznałem się z
protokołami z obrad Rady Gminy jakie odbyły się
w ciągu ostatnich dwóch lat. Przeczytałem również
artykuły prasowe jakie ukazały się w tej sprawie.
We wszystkich tych materiałach nie znalazłem argumentów, które mogłyby mnie przekonać do zasadności podziału.
Przedstawione wyliczenia są nieprecyzyjne,
nie prezentują pełnej symulacji wpływów i wydatków, a informacja przygotowana przez Zarząd
Osiedla podająca, że po podziale przypadać będzie na inwestycje 832 zł na jednego mieszkańca, przy 1 524 zł przypadających na 1 mieszkańca
Michałowic, wręcz odstrasza od myśli o podziale.
Ma nam być lepiej jeżeli będziemy mieli
mniej!
Społeczne tło podziału jest również nie do
przyjęcia.
„Społeczność Komorowa i Granicy w wyniku uwarunkowań historycznych jest odmienna kulturowo od pozostałych miejscowości tworzących Gminę Michałowice” – czytamy we
wniosku o podział. I dalej… „nowa gmina nie
będzie borykać się ze sprzecznymi interesami
mieszkańców”…
Brr… ciarki przechodzą po ciele. Przecież
to propozycja utworzenia getta!

Samorząd jest od tego aby borykać się z
problemami. Na jego barki nałożony jest obowiązek rozwiązywania lokalnych problemów
wszystkich mieszkańców danej społeczności.
Obowiązek ten wypełniają radni wespół z
władzą lokalną, wypełniają go z własnej woli,
nikt ich nie przymusza do tego. Mało tego, jeżeli już po wyborze radni dochodzą do wniosku,
że nie są w stanie sprawować swego mandatu –
to najprostszym rozwiązaniem jest rezygnacja a
nie dążenie do podziału – w domyśle stworzenie
sobie dodatkowej szansy na ponowny wybór.
W większości swoich wystąpień grupa Radnych z Komorowa podnosi zrzuty, że ich działania, inicjatywy, odrzucane są przez Radę czy też
wręcz ignorowane przez Wójta.
Rada Gminy funkcjonuje w przypadku podejmowania jakichkolwiek decyzji na bardzo
prostej zasadzie. Zasadzie głosowania. Każda
sprawa przegłosowana i przyjęta większością
głosów obliguje Wójta do podjęcia odpowiednich, zgodnych z prawem kroków aby ją rozwiązać. W przeciwnym razie grożą Wójtowi
konsekwencje dyscyplinarne.
Popatrzmy teraz na arytmetykę Rady. Ogółem mamy 15 radnych. Większość zwykłą stanowi więc 8 głosów. Komorów Osiedle i Granica to
już 5 głosów. Wystarczy znaleźć jeszcze 3 głosy poparcia by przegłosować i tym spowodować
aby Wójt przyjął do realizacji wniesioną sprawę.
Mogą to być na przykład 2 głosy z Nowej
Wsi i 1 z Komorowa Wsi.
Problem w tym, że grupa Radnych o której
mówię nie jest w stanie, nie potrafi, znaleźć odpowiedniej liczby sojuszników!
Ale to jest wyłącznie jej problem! Boczyć
się na innych z tego powodu nie można!
Nieskuteczność może świadczyć o tym, że
albo problemy które podnoszą ci Radni nie są
tak ważne, albo sposób w jaki je prezentują nie
znajduje poparcia.
Tłumaczenie, że nie mogliśmy czegoś zre-

alizować, bo Rada, Wójt byli przeciwni czy nie
chcieli czegoś zrobić jest argumentem przeciw
samym sobie. To gol samobójczy!
Znaczy on ni mniej ni więcej tylko to, że
jesteśmy nieskuteczni, nie potrafimy znaleźć i
przekonać do naszych racji innych, a jeżeli tak,
to komentarz do tego może być tylko jeden –
zrezygnujcie jeżeli nie potraficie. Jak pisałem,
przejrzałem protokóły z obrad Rady. I tam właśnie można chyba znaleźć odpowiedź na pytanie
co powoduje nieskuteczność tej grupy Radnych.
Otóż w większości głosowań nad najistotniejszymi dla Gminy sprawami, Radni ci choć w
dyskusji często podnoszą zarzuty słuszne, gdy
dochodzi do głosowania najczęściej są przeciw
albo wstrzymują się od głosów. Trudno więc pozostały Radnym nawiązać z nimi współpracę.
Inicjatorzy podziału Gminy skupili wokół
siebie grono osób, które do tego podziału ma zachęcić większość mieszkańców. Odnoszę wrażenie, że jest to grupa wyłoniona w sposób dość
przypadkowy i reprezentuje najrozmaitsze interesy. Są tam osoby które nie mają doświadczenia w działalności samorządowej, są tacy, którzy
wydaje mi się, że z podziałem mogą wiązać jakieś nadzieje na osobiste korzyści bądź wpływy.
Najbardziej jednak zdumiało mnie poparcie,
a właściwie sposób jego wyrażenia, które zaprezentował Pan Osiatyński. Popierając inicjatywę
podziału Pan Profesor powiedział „będzie trudno i nie wiem czy lepiej” i dalej „ I nawet jeśli
będą marnować nasze pieniądze, to w Komorowie” cytat za Gazeta.pl.
Szanowny Panie Profesorze, myślę, że jest
to tylko niefortunne wyrażenie myśli. Bo kto
jak kto, ale Pan wie najlepiej, że mowa jest o
pieniądzach publicznych, a te podlegają w naszym systemie prawnych szczególnej ochronie
i marnotrawienie ich zagrożone jest odpowiednimi sankcjami.
Wieloletni mieszkaniec Komorowa J.W.K.
Komorów 26 marca 2009 r.

JESTEM PRZECIWKO ODZIAŁOWI PONIEWAŻ:
1. Podział dochodów spowoduje utratę efektu
skali niezbędnego przy racjonalnym zarządzaniu
środkami. Możliwość „wygospodarowania” wolnych środków daje szansę (prawdopodobnie ostatnią) ubiegania się o wsparcie naszych inwestycji
ze środków Unii Europejskiej.
2. Wydzielone małe i słabe gminy będą mogły
realizować tylko zadania obligatoryjne. Nie chcę aby
moi przedstawiciele zastanawiali się nad całkowitym
rozdysponowaniem środków finansowych na oświatę, pomoc społeczna, biblioteki, obronę cywilną, itp.
Chcę żeby gmina, w której żyję rozwijała się na miarę
naszych oczekiwań. Chcę mieć rozwiązany problem
bezkolizyjnego dojazdu do dróg szybkiego ruchu,
chcę kompleksowego rozwiązywania problemów
przestrzennych tam, gdzie można wybudować drugi
Ursynów. Chcę zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego dla nas wszystkich. Tego nie zapewni mały
organizm działający na ograniczonym obszarze.
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3. Jestem przeciwny tworzeniu nadmiernej administracji. Dwie gminy to dwa urzędy, każdy o
liczbie urzędników niewiele mniejszej niż działający dotychczas, to także dwa razy po piętnastu
radnych, dla których trzeba przewidzieć diety, druk
materiałów i ich rozwożenie. Dwie gminy to także
dwa gminne ośrodki pomocy społecznej, dwie komisje do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i wiele innych niepotrzebnie dublowanych,
niezbędnych, ale kosztownych struktur.
4. Jest nam, mieszkańcom wszystkich części gminy „po drodze”. Mimo różnych napięć udało się już rozwiązać wiele problemów zacofania cywilizacyjnego. Wzajemna solidarność nakazuje aby
wspólnymi siłami dokończyć rozpoczęte dzieło. Nie
wszyscy mieszkańcy uważają, że gdy my już mamy
wszystko w zakresie potrzeb podstawowych, to możemy, nie licząc się z koniecznością zapewnienia
tego innym, występować o realizację potrzeb wyż-

szych (nawet nie będących zadaniami gminy) jak np.:
miało to miejsce w przypadku wniosku o budowę teatru. Współczesność wymusza współpracę i pomoc a
nie zaściankowość ksenofobie i partykularyzm. Gdyby było powszechne myślenie jakie prezentują wnioskodawcy podziału to nie byłoby Unii Europejskiej,
a my byśmy byli do dnia dzisiejszego obywatelami drugiej kategorii. Mamy wspólnie szansę złożyć
wnioski aplikacyjne o środki przewidziane w ramach
europejskiego programu wsparcia rozwoju regionalnego do 2013 roku. Rozdział zablokuje te działania.
Nie stać nas na marnowanie czasu. Tylko porozumienie i współpraca daje mam wszystkim szanse na
szybszy rozwój. Nie marnujmy tej szansy.
dr inż. Dariusz Korpetta
Przewodniczący Rady Gminy Michałowice
w latach 1990 – 1998
P.S. Pan Darek jest pracownikiem naukowym
i mieszkańcem Komorowa-Granicy

QUO VADIS KOMOROWIE!

Zebranie mieszkańców
Zebranie mieszkańców
Komorów Wieś 10.03.2009 Pęcic Małych 22.03.2009

Na zebraniu mieszkańcy Komorowa Wsi, wypowiedzieli się zdecydowanie przeciwko podziałowi Gminy Michałowice i utworzeniu nowej gminy - gminy Komorów. Za odrzuceniem wniosku
głosowało 97 osób. Natomiast 32 osoby poparły
projekt Inicjatywy Społecznej na rzecz utworzenia
nowej gminy przedstawiony przez Pana Wojciecha Irmińskiego. Zdrowy rozsądek zwyciężył.
Dziękujemy!
Roman Lawrence - wójt gminy,
Sławomir Walendowski - przewodniczący rady gminy,
Tadeusz Chruściak - radny gminy z Komorowa Wsi,
Tadeusz Listosz - sołtys Komorowa Wsi,
Mieszkańcy Gminy Michałowice

Na zebraniu mieszkańcy Pęcic Małych, wypowiedzieli się zdecydowanie przeciwko podziałowi
Gminy Michałowice i utworzeniu nowej gminy gminy Komorów. Za odrzuceniem wniosku głosowało 59 osób. Natomiast 26 osoby poparły projekt
Inicjatywy Społecznej na rzecz utworzenia nowej
gminy Komorów.
Zdrowy rozsądek znów zwyciężył.
Dziękujemy!
Roman Lawrence - wójt gminy,
Sławomir Walendowski - przewodniczący rady gminy,
Paweł Rajski - radny gminy z Pęcic Małych

Zebranie mieszkańców
Osiedla Komorów
4 marca 2009

Na zebraniu mieszkańcy Komorowa wypowiedzieli się za podziałem Gminy Michałowice i
utworzeniu nowej gminy - gminy Komorów. Za
wnioskiem głosowało 240 osób, za odrzuceniem
wniosku głosowało 35 osób, wstrzymało się 25
osób.

JAK BUDUJEMY MURY W UMYSŁACH MIESZKAŃCÓW GMINY
W biuletynie ”Inicjatywy Społecznej na
rzecz nowej gminy Komorów ( luty –marzec
2009r.)” zostały zamieszczone artykuły, które wprowadzają mieszkańców w błąd.
Oto krótki przykład, cytuje fragment: „Przykładami dużych inwestycji są ulice w Michałowicach: Kolejowa, 3-go Maja, Rynkowa, Szkolna, a
niemal braku inwestycji lub bardzo opóźnionych
ulice w Granicy: Podleśna, Poprzeczna, Kochanowskiego, Dębowa, Sabały, Skośna, Szeroka,
Warszawska.” – oczywiście w Komorowie.
A przedstawiciele Inicjatywy zapominają, że na
liście wybudowanych dróg w Komorowie znajdują się ulice: Kolejowa, (cz. północna), Krótka, Ceglana (odcinek), Turkusowa, Agatowa, Leśna, Sko-

rupki, Sportowa (odcinek), Sienkiewicza (odcinek),
Prusa (odcinek), Kraszewskiego, Słowackiego, Spacerowa, Nadarzyńska, Norwida, Reja, Jodłowa.
No cóż, najciemniej pod latarnią komorowską, a ulice w Michałowicach widać z odległości
sześciu kilometrów.
Historia budowy dróg w osiedlu Michałowice: w 2007 r. zbudowano dosłownie jedną ulicę ul. Rynkową, a w 2008 r. zbudowano dosłownie
jedną ulice – ul. Słowackiego.
Pytanie do ekspertów Inicjatywy, szczególnie
z tytułami naukowymi, ile i jakie ulice zostały zbudowane w Komorowie w roku 2007 i 2008? Przypomnę, że podstawowym celem badań naukowych
jest dążenie do poznania prawdy. Za prawdziwą i

trafną odpowiedź na to pytanie należy się roczne
stypendium naukowe, które ufunduje nowopowstałe Miasto i Gmina Komorów. W 2009 r. ponownie
powtórka z grabienia Komorowa przez Michałowice. W 2009 r. rozpoczęto w Komorowie budowę ulicy Szerokiej i ul. Bursztynowej, a w Michałowach znów jedynka - rozpoczęto budowę jednej
ulicy – ul. Ogrodowej. Grabież trwa, jastrzębie z
Michałowic niech się opamiętają. Brać przykład z
gołąbków pokoju – radnych z Komorowa. Mowa
oczywiście o czwórce radnych z Komorowa, a nie o
Bogu ducha winnych, mieszkańcach Komorowa.
A ja wierzę, że prawda zawsze zwycięża,
wcześniej czy później.
Roman Lawrence - wójt

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY MICHAŁOWICE
W ostatnim czasie na zebraniach ogólnych
mieszkańców oraz różnego rodzaju ulotkach część
mieszkańców Komorowa, zwolenników podziału Gminy Michałowice podaje informacje, które rozmijają się z prawdą. Dotyczy to często spraw
drobnych, ale również spraw naprawdę bardzo poważnych. Oczywiście plotki i różnego rodzaju przekłamane informacje towarzyszą nam od czasów zamierzchłych. Inaczej sprawa wygląda, gdy takie
błędne informacje padają z ust ludzi z tytułami naukowymi, którzy są autorytetami w danej dziedzinie
nauki. Mieszkańcy słyszą publiczne wystąpienie ludzi uznawanych za autorytety w nadzwyczaj ważnej
sprawie dla mieszkańców, w sprawie nadmiernego
zadłużenia Gminy. Cytuję – „Dług budżetu gminy
zbliża się do 50%, co się dzieje jak dług przekroczy
50%. Prawo mówi wyraźnie, nie może być deficytu
w tej wysokości. Trzeba będzie sprzedawać kolejne
gminne tereny, aby inwestować”.
Po pierwsze nie 50%, ale 60%. Po drugie mam
pełną świadomość zagrożeń wynikających z nadmiernego zadłużenia, czego wyrazem jest moje stanowisko zamieszczone w biuletynie gminy nr 1/2008, do
sprawdzenia na stronie internetowej gminy.
Zresztą je zamieszczam. Więc prostuję – zadłużenie na koniec 2007 r. wynosiło 23.643.342 zł
i stanowiło 37,4% w stosunku do wykonanych dochodów. Zgodnie z tym co napisałem w biuletynie gminy nr1/2008, zadłużenie w 2008 r. zmniejszyło się o 2.424.915 zł i wynosiło 21.218.427
zł, co stanowiło 29,4% wykonanych w 2008 r.

dochodów(do 60% czy „50%” droga daleka).
W roku bieżącym, o ile budżet państwa będzie
realizowany zgodnie z planem(dotyczy to również
budżetu gminy nadzwyczaj zależnego od budżetu państwa) to zadłużenie gminy osiągnie poziom
28.050.328 co stanowić będzie 38,8% planowanych dochodów.
Chcę Państwu ponadto wyjaśnić, że są to przede wszystkim pożyczki, czyli kredyty o preferencyjnej stopie oprocentowania, zbliżone do poziomu
inflacji zaciągnięte w Narodowym czy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, w Banku Ochrony Środowiska czy Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Posiadamy
tylko 1.365,000 zł prawdziwego kredytu w Banku
Spółdzielczym w Raszynie, zaciągniętego na budowę hali sportowej w Nowej Wsi.
Czym się różni pożyczka od kredytu, tym że jak pożyczę na rok znajomemu 1000 zł, to po roku zwróci
mi 1000 zł. Ale jak udzielę mu kredytu w tej wysokości to, z odsetkami
będzie on musiał mi zwrócić 1100
zł. Zaciągając do 2007 r. znaczne
pożyczki zrealizowaliśmy zadania
inwestycyjne obciążone 7% podatkiem VAT, uciekliśmy od 22% podatku VATobowiązującego obecnie.
Jesteśmy 15% do przodu.
Przypomnę, że dług skarbu państwa na koniec 2008 roku wyniósł

570 mld zł. W ciągu 2008 roku wzrósł o 70 mld zł
, czyli o 14 %. A nasz dług spadł. A autorytet od
makroekonomii twierdzi, że źle się dzieje w budżecie gminy. Stąd moja wypowiedź o ostrożności
w finansach gminy. To nie był proroczy sen, tylko
jedna z wielu rozmów z Panem prof. nauk ekonomicznych A.K. z Michałowic. Powiedział uważaj
wójcie, więc uważałem. Nie jest on autorytetem
od drugiej Irlandii.
Nie będziemy sprzedawać „kolejnych gminnych terenów”. W ubiegłych siedmiu tłustych latach zakupiliśmy dwie działki dla Komorowian,
jedną przy zalewie a drugą w lesie komorowskim.
Żadna z pozostałych jedenastu miejscowości nie
wzbogaciła się o żadną działkę, choć potrzeby są.
Tyle prawdy.
Roman Lawrence - wójt
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Refleksja
W czasie spotkania mieszkańców Komorowa
w dniu 4 marca jako przykład bardzo dobrego funkcjonowania przedstawiano sytuację
finansową Podkowy Leśnej. Tak wynikało
z wystąpienia – dialogu pomiędzy Panem
Michałem Jeżewskim – Przewodniczącym
Zarządu Osiedla Komorów, a Panem Andrzejem Kościelnym - Burmistrzem Miasta
Podkowa Leśna.
Jeden z mieszkańców Komorowa nie zgadza
się tym poglądem i nadesłał kilka zdjęć z podpisami i krótkim komentarzem – „Znam Podkowę
Leśną i wiem, że nie tak lekko władzom Podkowy Leśnej się żyje, jak to przedstawiono na zebraniu mieszkańcom Komorowa. Proponuję krótką
wycieczkę do uroczej Podkowie Leśnej i refleksję
nad zasadnością podziału gminy”.

Urząd miasta Podkowy Leśnej (dach kryty eternitem)

Najmniejsza szkoła w gminie – szkoła w Nowej Wsi, rozbudowana w ostatnim czasie o nowy budynek (sześć oddziałów) wraz z piwnicami (szatnie) i
nowoczesną halą sportową

Szkoła w Podkowie Leśnej - nierozbudowana od 1966 roku - bez hali sportowej

Pan Andrzej Kościelny, burmistrz Podkowy Leśnej wraz z Panem Michałem
Jeżewskim, przewodniczącym zarządu osiedla Komorów-Granica prezentują
zalety bycia w małej gminie

Uwaga Mieszkańcy!!!
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, od dnia 1 lutego 2009 r.
konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice zajmuje się firma
„RAR” R. Olewiński R. Wachowski
Spółka Jawna, ul Aspekt 69 m 2i3, 01-904 Warszawa.
Awarię należy zgłaszać pod nr telefonu: 0-22 839-46-10, 0-22 839 07 52, 0-510-213-060.

Stacja uzdatniania wody we Wsi Pęcice

PRACA W URZĘDZIE GMINY
Urząd Gminy Michałowice zatrudni:
1. Inspektora ds. promocji i polityki informacyjnej
gminy.
2. Inspektora ds. rozliczeń finansowych projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
3. Inspektora ds. wdrażania projektów współfinansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
4. Inspektora ds. kontroli wewnętrznej ˝ etatu
5. Audytora wewnętrznego na ˝ etatu.
Szczegółowe informacje na bip.michalowice.pl
w zakładce Praca w Urzędzie
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NASZA OJCZYZNA

14-letnia pływaczka z Komorowa
w Kadrze Narodowej Juniorów!
Maja Olszewska – szczupła, wysoka blondynka o brązowych oczach i nieco zamyślonym spojrzeniu, mieszkanka Komorowa i uczennica I klasy
tamtejszego gimnazjum – jest jedną z najlepszych
pływaczek nie tylko na Mazowszu, ale i w Polsce.
Nasza Majka pracowicie spędziła początek ferii, startując i odnosząc sukcesy w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Pływaniu, które odbyły się w styczniu w Gorzowie
Wielkopolskim. Jej ulubionym stylem jest grzbiet
i właśnie tym stylem wypracowała sobie brązowy medal na dystansie 100 m. To nie było jej jedyne miejsce na podium na ostatnich mistrzostwach. Wraz z koleżankami, z którymi trenuje 2
razy dziennie przez 6 dni w tygodniu w Uczniowskim Klubie Sportowym „Skalar” z Ursusa, zdobyła srebrny medal w sztafecie 4x100 zmiennym i
w ten sposób dziewczęta stały się wicemistrzyniami Polski. Nie są to jedyne sukcesy młodej miesz-

kanki naszej gminy. Jesienią biorąc udział w II
Międzynarodowych Zawodach Pływackich Drużyn Dziecięcych „Złota Jesień” w Bielsku Podlaskim zdobyła Puchar dla Najlepszego Zawodnika
tego spotkania, w którym brało udział 300 zawodników w wieku 9 – 15 lat z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, w sumie z 14 miast Polski i zagranicy
(m.in. z Wilna, Kowna, Brześcia i Swietłogorska).
Także na początku grudnia 2008 r. na Otwartych Mistrzostwach Warszawy w Pływaniu również zdobyła I miejsce otrzymując Puchar dla
Najlepszego Zawodnika i stając ośmiokrotnie na
podium po 3 złote, 3 brązowe i 2 srebrne medale!
Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy naszej
pływającej gimnazjalistki, bo kolejne ważne zawody już wiosną.
Więcej szczegółów na stronie - www.uksskalar.pl
UKS Skalar - Beata Dembska

Sukces koszykarzy z Komorowa
W niedzielę 15 lutego w Sali sportowej Zespołu Szkół w Nowej Wsi odbył się turniej koszykówki. Uczestniczyły w nim drużyny reprezentujące Błonie, Brwinów, Leszno, Milanówek,
Nadarzyn, Nową Wieś i Podkowę Leśną. Mistrzostwo wywalczyli zawodnicy z Komorowa, trenujący pod kierunkiem Grzegorza Tomaszewskiego.
W niedzielę od samego rana młodzi koszykarze przygotowywali się do rozgrywek. Drużyny
startujące w zawodach to reprezentacje szkół gimnazjalnych z zachodniej części Mazowsza.
Chwilę później na boisku pojawiły się pierwsze drużyny i rozpoczęła się rywalizacja.
Rozegranych zostało 14 meczy. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy, według losowania przed turniejem. Każdy mecz składał się z
dwóch dziesięciominutowych części. Mistrzowie
poszczególnych grup walczyli o pierwsze miejsce,
zaś wicemistrzowie - o drugie. Od samego począt-

ku nie brakowało emocji, a zawodnicy dawali z
siebie wszystko, aby grać jak najlepiej. Ostatecznie do finały weszły drużyny z Błonia, Komorowa, Milanówka i Podkowy Leśnej. Trzecie miejsce wywalczyli koszykarze z Błonia, natomiast
mistrzem został zespół z Komorowa. Warto zaznaczyć, że to najmłodsza reprezentacja turnieju, wszyscy komorowscy sportowcy są uczniami
pierwszej klasy gimnazjum. Wiele radości dostarczyła wszystkim ceremonia wręczenia nagród.
Wójt Roman Lawrence gratulował wspaniałej gry,
a następnie wręczał medale, puchary i inne nagrody. Wyróżniono także najlepszego zawodnika turnieju. Został nim Tomasz Tarczyk z Komorowa.
Wszystkim uczestnikom i ich trenerom należą się
ogromne gratulacje za pracę i wysiłek oraz wspaniałą
grę. Turniej „MAZOVIA CUP” zorganizowany został
przy współpracy Związku Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia” oraz Wójta Gminy Michałowice.

OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ TURNIEJU:
1. Komorów, 2. Podkowa Leśna, 3. Błonie,
4. Milanówek, 5. Nadarzyn, 6. Otrębusy, 7. Nowa
Wieś, 8. Leszno
Anna Tyszko

Unihokej w Michałowicach
Unihokej jest grą bardzo popularną przede
wszystkim w krajach skandynawskich. Do Polski
zawitał w 1981 roku. Jest sportem drużynowym,
w którym gra się przy pomocy plastikowych kijów
podobnych do hokejowych. Na bramkę przeciwnika strzela się bardzo lekką, plastikową piłką posiadającą 26 otworków. Bramki nie broni bramkarz.
W szkole w Michałowicach ma wielu zwolenników i tradycją staje się zdobywanie tytułu Mistrza Powiatu przez drużynę z Michałowic.
Tak też było i w tym roku. Naszą Gminę na mistrzostwach powiatu w unihokeja dziewcząt szkół
gimnazjalnych w lutym 2009r. w Piastowie reprezentowały uczennice z Gimnazjum im. Ks.
J.Poniatowskiego z Michałowic. Drużyna z Michałowic wygrała wszystkie mecze.Opiekunem
drużyny jest p. J.Szpoton.

Oto skład zwycięskiej drużyny:
• Boruc Katarzyna, Gregorowicz Julia, Mudrowska Olga, Mudrowska Joanna, Piątek Klaudia, Rychlicka Paulina, Szmania Iza, Śmietanka
Martyna, Wieciech Katarzyna.
Także drużyny dziewcząt i chłopców Szkoły
Podstawowej im.J.Pawła II z Michałowic reprezentowały Gminę w rozgrywkach powiatowych w unihokeja. Młodzi zawodnicy z obu drużyn wykazali duże
umiejętności gry i zdobyli III miejsca w powiecie.
Dla przypomnienia drużyna dziewcząt Szkoły
Podstawowej z Michałowic
w 2008roku zdobyła I miejsce w powiatowych zawodach w unihokeja.
Gratulujemy i życzymy uczniom z Michałowic dalszych sukcesów sportowych!
Małgorzata Sieradzka
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SPORT

Młodzi artyści
Uczniowie z Zespołu Szkół w Michałowicach
osiągają nie tylko sukcesy sportowe, plastyczne ale
także wokalne. Uzdolnieni muzycznie uczniowie z
Michałowic często publicznie prezentują swoje
umiejętności. Występują na gminnych uroczystościach, uczestniczą w szkolnych i pozaszkolnych
konkursach wokalnych. Solistki z naszej szkoły
występowały na Festynie z okazji Dni Michałowic
i Opaczy oraz podczas V Rajdu Pęcickiego.
Tradycją stały się sukcesy uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum w pozaszkolnych konkursach
wokalnych. Przygotowaniem uczniów do wszystkich
występów zajmowała się p. Alina Stencka.
Tylko w tym roku szkolnym możemy pochwalić się wieloma zdobytymi nagrodami. Oto one:
• IV Regionalny Przegląd Wokalny „Śpiewać
każdy może” w Ośrodku Kultury w Brwinowie
Szkoła Podstawowa:
Solistki: I miejsce – Anna Grochowska z kl. V,
II miejsce – Anna Frączek z kl. V
Wyróżnienie – Maria Wawreniuk z kl. IV
Zespoły: Wyróżnienie – Iga Skałecka i Anna
Lewan z kl. VI

Gimnazjum: Solistki:
I miejsce – Joanna Karwacka z kl. III
II miejsce – Katarzyna Wieciech z kl. II
Zespoły: I miejsce – zespół wokalno-instrumentalny w składzie - Kamila Adamiec z kl.III i
Konrad Fajer z kl.II (wokaliści), Dominika Adamczyk z kl.II i Antoni Gińko z kl. VI SP (gitarzyści)
• Konkurs piosenki dla licealistów i gimnazjalistów „Śpiewamy o Warszawie” Stołecznego
Centrum Edukacji Kulturalnej. Wyróżnienie - Joanna Karwacka z kl. III gimnazjum
• VI Konkurs Piosenki „Rozmaitości” w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej
II miejsce - Anna Frączek z kl. V szkoły podstawowej
• X Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek w
Domu Kultury Kamyk w Pruszkowie
Szkoła Podstawowa: wyróżnienie - Anna Grochowska z kl.V
Gimnazjum: III miejsce - Joanna Karwacka z kl. III
• VII Konkurs Wokalny „Do stajenki Polacy
przybyli” organizowany pod patronatem burmistrza Milanówka.

Szkoła Podstawowa kl. I-III: Soliści:
I miejsce - Zuzanna Grochowska
II miejsce - Paulina Pastuszek
Zespoły: II miejsce - Hubert Kaczorowski,
Natalia Gajewska i Basia Szlaga
Szkoła Podstawowa kl. IV-VI: I miejsce Anna Grochowska
Gimnazjum: II miejsce - Joanna Karwacka,
wyróżnienie - Katarzyna Wieciech

Śpiewa Joanna Karwacka

Projekt „Nauka od A do Z”
Projekt „Nauka od A do Z” -realizowany w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej
Wsi w roku szkolnym 2008/2009
Celem projektu jest zachęcenie uczniów do
stawiania hipotez, prób doświadczalnego ich udowadniania i szukania odpowiedzi na pytania w
sposób nieschematyczny.
Adresatami projektu jest młodzież z klas I –
III Gimnazjum oraz dzieci z klas II – III ze Szkoły
Podstawowej w Nowej Wsi, a autorką i osobą odpowiedzialną za jego wykonanie jest nauczycielka
biologii i chemii Jadwiga Grużdź.
Projekt jest realizowany trzema sposobami:
1. Zajęcia warsztatowe i wykłady na warszawskich uczelniach i w muzeach (Wydział Biologii UW, Wydział Chemii UW, Instytut Fizyki
PAN, Muzeum Ewolucji PAN, Muzeum Techniki i inne) – odbywają się one w ramach Koła Miłośników Nauki dla uczniów Gimnazjum, w każdy poniedziałek i czwartek. Uzupełniane są przez
eksperymenty i badania prowadzone w szkole i w
terenie (las i łąki w pobliżu szkoły).
2. Króciutkie zajęcia – pokazy lub doświadczenia samodzielnie wykonane przez dzieci, będące odpowiedzią na wcześniej zadane pytanie – w
czasie dużych przerw lub w klasach na zaproszenie wychowawczyń, dla uczniów klas II i III SP.
W czasie eksperymentów można odpowiedzieć
sobie na pytania: Czy ciecz może podpalić kryształki? Czy z popiołu może powstać potwór? Czy
w probówce można zrobić burzę? Czy monetę da
się pozłocić tanim sposobem? Czy w szkle wodnym może wyrosnąć ogród? Czy to, co wygląda
jak mus truskawkowy jest niebezpieczne?
3. Zajęcia warsztatowe w czasie ferii zimowych – dla uczniów SP i Gimnazjum.
Sporym zainteresowaniem cieszyły się właśnie spotkania i działania naukowe prowadzone w
ferie, codziennie w godzinach 9.00 – 13.00, a często dłużej. Oto opis tych zajęć.
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W poniedziałek 19 stycznia można było zrobić atrakcyjne eksperymenty chemiczne: sprawdzić, czy metale reagują z wodą? Czy mieszanka
cukru z pewną solą się zapala? Czy z cukru i sody
można wyhodować potwora? Kiedy może wybuchnąć cukier? Sprawdzić, co się kryje w glebie.
We wtorek 20 stycznia gościliśmy zoologa dr
Grzegorza Soszkę. Słuchaliśmy opowieści o gadach, mogliśmy pogłaskać węże i nawet wziąć je
do ręki lub założyć sobie na szyję!
W środę 21 stycznia byliśmy w ZOO. Mogliśmy tam obejrzeć z bliska bezkręgowce, pogłaskać karalucha, potrzymać w ręku wija, dotknąć
ogromnego ślimaka. „Rozmawialiśmy” także z
kręgowcami np. z przyjazną Surykatką.
W czwartek 22 stycznia i piątek 30 stycznia
na warsztatach w Muzeum Ewolucji dowiedzieliśmy się, jak powstawały ślady dinozaurów i jak
tworzyły się skamieniałości. Sami zostawiliśmy
stworzone przez siebie ślady dla potomności . Pogłaskaliśmy po pysku roślinożernego dinozaura,
sprawdziliśmy wytrzymałość szczęki Tyranozaura i obliczyliśmy, o ile jest większy odcisk łapy niedźwiedzia od naszej ręki.
W piątek 23 stycznia w Zoo żubry
odkryły nam swoje tajemnice. Przy
okazji odwiedziliśmy nasze ulubione
ptaszniki i karaczany.
W poniedziałek 26 stycznia zbadaliśmy czystość powietrza w naszej
miejscowości. Użyliśmy skali porostowej. W Nowej Wsi powietrze jest
średnio zanieczyszczone tlenkiem
siarki (IV).
W środę 28 stycznia uczestniczyliśmy w warsztatach w Instytucie Fizyki PAN. Dowiedzieliśmy się, jak niska
może być temperatura. Wkładaliśmy
palce do ciekłego azotu. Oddychaliśmy helem. Badaliśmy właściwości
Eureka

ciał w niskich temperaturach. Naszym naukowym
przewodnikiem był dr hab. Grzegorz Grabecki ,
któremu serdecznie dziękujemy za przygotowany
dla nas pokaz.
W trakcie wszystkich zajęć była możliwość
podyskutowania, popytania, a nawet naukowego
posprzeczania się.
Okazuje się, że odkrywanie nieznanych lądów Królestwa Nauki, może być ciekawym, a nawet ekscytującym przeżyciem. I to nie tylko dla
uczniów, ale również dla prowadzącego zajęcia
nauczyciela.
W projekcie realizowane jest to, co stanie się
głównym założeniem nowej podstawy programowej w nauczaniu np. chemii, czyli EKSPERYMENT. Do dziś w wielu szkołach, z różnych powodów, traktowany po macoszemu.
Wszystkim, którzy umożliwią realizację tego
projektu: szczególnie pani dyrektor Ewie Dymurze za wsparcie i inspirację, oraz uczniom i ich rodzicom, serdecznie dziękuję.
Jadwiga Grużdź

OŚWIATA

Wieczór Młodych Telentów – Komorów 2009
Komorowscy licealiści już po raz drugi mieli
okazję zaprezentować swoje zdolności artystyczne. 13 lutego uczestniczyli w tegorocznej
edycji Wieczoru Młodych Talentów, która
została zatytułowana - Nasze Pasje. Organizatorem imprezy był Samorząd Uczniowski
z komorowskiego liceum, pod opieką Małgorzaty Boreckiej. Imprezę wsparła finansowo
Gmina Michałowice oraz Rada Rodziców.
Wśród wielu wykonawców każdy zasługiwał
na wyróżnienie. Wszyscy występujący uczniowie
prezentowali duży profesjonalizm, przygotowanie i ogromną swobodę w poruszaniu się na scenie. Koncert prowadziły: Paulina Berska i Karolina Folgart. Jurry konkursowe, miało ogromny
kłopot w wyłonieniu pięciu najciekawszych występów. Ostatecznie wyróżnienie otrzymała Edyta
Skrobisz za film dokumentalny Nasze pasje, Joanna Marciszak i Zuzanna Śmiechowska za inscenizację Fabula Rasa Edwarda Stachury, Karolina
Ceglińska za taniec nowoczesny, Magda Mikołajczyk i Wrzysztof Karolak za występ muzycznowokalny oraz zespół Efekt Coriolisa w składzie:
Alek Zabłocki, Maciek Maryański, Basia Łożyńska i Witek Paszko. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe kubki. Prezentacje Nasze Pasje
rozpoczęły się od projekcji filmu dokumentalnego
pod takim samym tytułem. Edyta Skrobisz - autorka filmu - przedstawiła w nim swoje koleżanki

i kolegów, którzy wyróżniają się tym, że ich życiu wiarenka. Zorganizowano również konkurs na najtowarzyszy szczególna pasja. Bohaterowie filmu lepsze ciasto. Zdaniem wójta Romana Lawrenca
zaangażowali swoje talenty w sport (piłka noż- najlepsze ciasto przygotowała Sandra Chęcińska
na), w powożenie psim zaprzęgiem czy wreszcie
Miejmy nadzieję, że koncert Wieczór Młow muzykę. Widzieliśmy występ tańca nowoczes- dych Talentów stał się już tradycją w komorownego, uczennice z Komorowa pięknie śpiewały i skiej szkole. Mieliśmy bowiem okazję popatrzeć
tańczyły. Jak zwykle były występy recytatorskie. na prawdziwe talenty. I może ludzi utalentowaKinga Montwiłło zaprezentowała wiersz Agnie- nych w koło jest wielu, ale zawsze miło zobaczyć,
szli Osieckiej Mówiłam żartem i Bolesława Le- czym interesuje się młodzież... że ma pasje... i je
śmiana Dwoje ludzieńków. Natomiast Joanna rozwija. Zatem, do przyszłego roku!
Marciszak i Zuzanna Śmiechowska zaprezentoBeata Izdebska
wały bardzo ciekawe i pouczające widowisko powstałe na podstawie prozy
Fabula Rasa Edwarda Stachury. Inscenizacja powstała pod reżyserskim
okiem Iwony Dornarowskiej.
W czasie przerwy goście oglądali prace w konkursie fotograficznym i
plastycznym. Prace plastyczne prezentowali: Paulina Miracka, która zdobyła
pierwsze miejsce, Joanna Walkowiak
- drugie miejsce i Sylwia Podbielska
– trzecie miejsce. W konkursie fotograficznym swoje prace prezentowali: Marek Walkowiak, Patryk Niebrzygowski, Michał Piątkowski i Kinga
Reja. Własnoręcznie zrobioną biżuterię prezentowała Kasia Makowska i
Ewelina Bonder. Działała również kaDo zobaczenia w przyszłym roku

Harmonogram przetargów planowanych do ogłoszenia w II kwartale 2009 roku
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Nazwa zadania
Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i dobudowę oświetlenia
Wykonanie dokumentacji na modernizację istniejącego oświetlenia
Zabiegi pielęgnacyjne kasztanowców na terenie Gminy
Czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej na terenie Gminy
Remont ul. Rodzinnej (odtworzenie rowu) w Sokołowie; usuwanie zalewisk wodnych na drogach gminnych
Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji tj.: 1. budowa parku w Michałowicach (strefa rekreacji w Michałowicach) 2.budowa
strefy przy zalewie w Komorowie Wsi (strefa rekreacji przy zalewie) 3. budowa ogródka jordanowskiego
przy ul. Kolejowej w Komorowie (strefa rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie) 4. budowa boiska w
Regułach (strefa rekreacji i sportu w Regułach), realizowane w ramach projektu pn. Promowanie zdrowego
trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „Promowanie zdrowego
trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji”
współfinansowanym z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Usługa polegająca na określeniu wartości nieruchomości w związku z opłatą planistyczną i adiacencką.
Przebudowa ul. 11 Listopada w Michałowicach
Aktualizacja projektu na przebudowę rowu U-1
Opracowanie dokumentacji projektowej budynku Zespołu szkolno - przedszkolnego w Regułach
Opracowanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola w Granicy.
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły w Nowej Wsi.
Modernizacja ul. Różanej w Opaczy Kolonii
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Zabezpieczenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Remont chodników i parkingów na terenie Gminy.
Modernizacja rowów odwadniających na terenie Gminy.
Powierzchniowe utrwalenie istniejących nawierzchni emulsją asfaltową i grysami- ul. Szara w Michałowicach Wsi, ul. Popiełuszki i ul. Raszyńska w Michałowicach oraz ul. Malczewskiego i ul. Orzechowa w
Granicy.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przytorowej i ul. Małego Księcia w Regułach - etap I
Budowa( ok.50 szt.) przykanalików w ulicach, gdzie kanalizacja została wybudowana w latach ubiegłych.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Granicy etap I

Termin
II dekada maja
II dekada maja
III dekada kwietnia
III dekada kwietnia
III dekada kwietnia
I dekada maja

Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Bez stosowania ustawy
Bez stosowania ustawy
Bez stosowania ustawy
Przetarg nieograniczony

III dekada kwietnia Przetarg nieograniczony

II dekada kwietnia
II dekada maja
II dekada kwietnia
II dekada maja
II dekada maja
II dekada maja
III dekada maja
II dekada kwietnia
II dekada kwietnia
I dekada maja
II dekada maja
I dekada czerwca

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony

II dekada maja
II dekada maja
I dekada czerwca

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
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INFORMACJE LOKALNE

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU GMINY
05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 34, sekretariat@michalowice.pl, www.michalowice.pl
fax: 022 723 81 78 wew. 190
Centrala: 022 723-81-78, 022 723-93-32, 022 723-93-35
oraz tonowo, wybierając nr wewnętrzny:
0 lub 116 Sekretariat Wójta i Zastępcy Wójta Gminy, 101, 108 – Inwestycje,
103 – Meldunki, 104, 105 – Podatki, 106 – Skarbnik Gminy, 107 – Ksiegowość
budżetowa, 109 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, 110 – Kierownicy Referatów Inwestycji oraz Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 111 – Sekretarz Gminy, 112 – Ewidencja Działalności Gospodarczej,
113 – Zamówienia Publiczne, Kadry, 121 – Planowanie i Zagospodarowanie
Przestrzenne, 123, 124 – Geodezja i rolnictwo, 125 – Biuro Rady Gminy

Telefony bezpośrednie:
Referat Spraw Obywatelskich – 022 723-87-55
Stanowisko ds. Kultury – 022 723-83-00
Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne – 022 723 93 36
Geodezja i rolnictwo – 022 723 93 37
Ewidencja Działalności Gospodarczej – 022 723 93 45
Biuro Rady Gminy – 022 723 93 38

Kasa – 022 723 84 08 (czynna: pon. 9.15–16.30, wt.–pt. 8.15–15.30 w ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 12.00)

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
GMINY MICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów, tel. 022 758 27 93
ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI
ul. Główna 96, 05-806 Komorów, tel. 022 758 26 63
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów,
tel. 022 758 06 37 szkoła podstawowa • tel. 022 723 02 48 gimnazjum i liceum

GMINNE PRZEDSZKOLE W MICHAŁOWICACH
ul. Szkolna 13, 05-816 Michałowice,
tel. 022 - 723 83 80
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MICHAŁOWICE
ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice, (budynek Szkoły podstawowej)
tel./fax. 022 723 86 00
Filia biblioteki mieści się w Nowej Wsi, ul. Główna 52 A
05-806 Komorów (budynek Gminnego Przedszkola)
tel./tax.: 022 758–28–72

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MICHAŁOWICACH
ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice,
tel. 022 723 86 21 szkoła podstawowa im. Jana Pawła II
tel. 022 753 03 40 gimnazjum im. Józefa Poniatowskiego

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOMOROWIE
ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów,
Tel. 022 758 01 84

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
IM MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWEJ WSI
ul. Główna 96, 05-806 Komorów
tel. 022 758 26 05 szkoła • tel. 022 758 26 51 przedszkole

GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W MICHAŁOWICACH Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów, tel. 022 758 28 22
(dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00-19.00)

WAŻNIEJSZE TELEFONY
POLICJA
Komisariat Policji w Regułach ul. Kuchy 15, 05-816 Michałowice
tel. (022) 353-54-49, (022) 723-41-70, (022) 723-73-27, (022) 753-40-45, (022) 604-62-68
tel./fax (022) 353-88-85. (wszystkie telefony czynne całodobowo)
Komenda Powiatowa: (022) 758-60-81 do 85, (022) 604-62-13

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ I SANITARNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „GEA-NOVA” Sp. z o. o.
05-082Stare Babice, ul. Kutrzeby 38
SERWIS: tel. 0 695 380 695, 0 693 860 083

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W PRUSZKOWIE
telefon alarmowy 022 758 77 01

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ WODROL. S. A, SUW
Komorów tel. 022 758 09 17
Pogotowie Wodociągowe WODROL tel. 0 694 404 982, 0 694 404 967
Sieć wodociągowa w Osiedlu Michałowice i Osiedlu Ostoja w Komorowie
obsługuje – MPWiK
MPWiK Pruszków Biuro Obsługi: tel. 022 445 63 00
Pogotowie Wodociągowe MPWiK tel. 022 445 62 11 lub 0784 021 226

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWEJ WSI
ul. Główna 2, 05-806 Komorów – telefon alarmowy 022 758 26 87
STAROSTWO POWIATOWE – tel. 022 738 14 00
Referat drogowy tel. 022 738 15 56, 022 738 15 57, 022 738 15 59
POGOTOWIE ENERGETYCZNE
Rejon Pruszków tel. 022 738 23 00 • Rejon W-wa (ul. Włodarzewska) tel. 022 821 52 11
POGOTOWIE GAZOWE
Awarie: tel. 992, 022 621 24 71, fax. 022 629 76 54
OŚWIETLENIE ULICZNE Konserwator oświetlenia ulicznego firma "RAR"
R. Olewiński R. Wachowski Spółka Jawna
Awarię należy zgłaszać pod nr telefonu: 022 839-46-10, 022 839 07 52, 0-510-213-060
SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
FUNDACJI „NIEDŹWIEDŹ” Magdalena Szwarc
Korabiewice 11, 96-122 Puszcza Mariańska • tel. kom. 0 503 845 563

Zredagował Urząd Gminy Michałowice
e-mail: sekretariat@michalowice.pl
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PRZYCHODNIE LEKARSKIE
„Arka” Komorów, ul. Berylowa 34, tel 022 758 00 85
RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7, tel. 022 753 04 04
Przychodnia Lekarska ZDROWIE Komorów
ul. Turkusowa 5, tel. 022 759 16 57
APTEKI
„Leśna” Komorów, ul. Ceglana, tel. 022 758 02 21
„Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34, tel. 022 758 00 82
Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24, tel. 022 758 27 25
Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 9, tel. 022 723 91 83
Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 10, tel. 022 723 92 00

Skład i druk – Oficyna Drukarska
ul. Sokołowska 12A, 01-142 Warszawa
tel./fax 0-22 632 83 52
e-mail: info@oficyna-drukarska.pl

