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Wyróżnienie dla gminy

W tym roku, już po raz drugi w historii, gmina Michałowice przystąpiła do konkursu Mazowiecka Gmina Roku. Jego II edycja została
zorganizowana przez firmę Europa 2000
Consulting Sp. z o.o. oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług. Honorowy
Patronat sprawowali: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik oraz Wojewoda Mazowiecki, Jacek Kozłowski. str. 3

Koszykarska Liga Mistrzów EYBL

Wszystkim mieszkańcom naszej gminy
życzymy zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,

Zapraszamy wszystkich do oglądania zmagań koszykarzy UKS KOMORÓW z czołowymi
drużynami Europy, w dniach 14-17 stycznia
2010 roku, w halach sportowych w Komorowie i Nowej Wsi. W historii naszej gminy będzie to największa rangą impreza sportowa.
Turniej odbywa się pod patronatem Wójta
Gminy Michałowice.
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W Soplicowie – Salon Poezji

a nadchodzący Nowy 2010 Rok
niech spełni Państwa najśmielsze
marzenia i oczekiwania
Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy

Sławomir Walendowski

Krzysztof Grabka

W Soplicowie – tak zatytułowany został listopadowy Salon Poezji w Komorowie. Fragmenty „Pana Tadeusza” czytała Anna Nehrebecka.
Na gitarach towarzyszyli jej: Adam Świtała
i Maciej Regulski. Salon odbył się w Pałacu,
w Pęcicach.
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Z GMINY MICHAŁOWICE

SPOTKANIA ZE ŚW. MIKOŁAJEM
Gdy przybywa Mikołaj, w oczach dzieci pojawia się blask, a na twarzach szeroki uśmiech.
Czekają na niego cały rok, aż w końcu nadchodzi grudzień i czas spotkań z nim. W tym roku
odbyły się dwa spotkania, jedno w Michałowicach, w sobotę 5 grudnia, drugie zaś w Regułach, w niedzielę 6 grudnia.

REGUŁY

MICHAŁOWICE
Mikołaj spotkał się z najmłodszymi na sali
sportowej w Ośrodku Rehabilitacyjnym Olimpijczyków. Zabawa została zorganizowana przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla dzieci
z rodzin objętych pomocą ośrodka oraz dzieci
niepełnosprawnych. Jak co roku chętnych
do zabawy nie brakowało. Najmłodsi mieszkańcy mieli zapewnioną masę atrakcji, najróżniejsze turnieje, kącik plastyczny, malowanie
twarzy, gry i zabawy. Nie zabrakło także upominków od Mikołaja.

dzieci dostało słodki prezent. Dzieci mogły także zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem. Był on bardzo cierpliwy i z uśmiechem pozował, aby chętni
mieli pamiątkę osobistego spotkania.
Spotkanie w Regułach zostało zorganizowane
przez miejscowy Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, a sfinansowane przez Gminę Michalowice oraz Sołectwo Reguły.
Katarzyna Stygińska

Wszystkie dzieci z niecierpliwością oczekiwały przyjazdu Mikołaja. Zanim jednak dotarł, miały
możliwość obejrzenia przedstawienia pt.
Stoliczku nakryj się – opartego na baśni
braci Grimm. Była to opowieść o 3 braciach, którzy wyruszyli w świat w poszukiwaniu szczęścia. Każdy z nich znalazł zatrudnienie u innego rzemieślnika
i za sumienną pracę otrzymywał niezwykłą zapłatę np. osła, który sypał talarami.
Aktorzy z krakowskiego teatru znakomicie przybliżyli dzieciom takie rzemiosła
jak młynarz, stolarz i szewc. Bajka pokazała im, że ciężka praca zostaje uczciwie nagrodzona, a człowiek chciwy i nieuczciwy poniesie zasłużoną karę. Dzieci
Spektakl „Stoliczku nakryj się” z udziałem dzieci
były zapraszane do wspólnego występowania i wspaniale odtwarzały swe
role, bawiąc się przy tym doskonale.
Gratulujemy im odwagi, a przy tym
zdolności artystycznych. Wszystkie oglądały przedstawienie z wielkim zaciekawieniem i przejęciem, a podczas spektaklu niejednokrotnie słychać było śmiech.
Przedstawienie zostało nagrodzone zasłużonymi brawami.
Zaraz po spektaklu przybył ten,
na którego najbardziej czekano, Mikołaj. Radość zgromadzonych dzieci była
jeszcze większa. Każdy chciał dostać się
jak najbliżej gościa i otrzymać osobiście Podziękowania dla dzieci biorących udział w przedstawieniu
upominek. Mikołaj dwoił się i troił, aby
wszystkim przekazać przyniesione podarunki. Dzięki swojej zwinności i pomocy organizatorek, każde z przybyłych

Mikołaj starał się jak mógł, aby wszyscy dostali prezenty

Michałowice – pamiątkowe zdjęcie ze spotkania
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Nadszedł czas na wspólne zdjęcia

Z GMINY MICHAŁOWICE

WYRÓŻNIENIE DLA GMINY
W tym roku, już po raz drugi w historii, gmina Michałowice przystąpiła do konkursu Mazowiecka Gmina Roku. Jego II edycja została
zorganizowana przez firmę Europa 2000
Consulting Sp. z o.o. oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług. Honorowy
Patronat sprawowali: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik oraz Wojewoda Mazowiecki, Jacek Kozłowski.

rii Mazowiecka Gmina Wiejska. Wójt Gminy,
Krzysztof Grabka odebrał dyplom i gratulacje z rąk Wojewody Mazowieckiego. Wyróżnienie to przedstawia naszą gminę, jako jedną
z tych, które stwarzają dogodne warunki inwestorom, priorytetowo traktują ochronę środowiska naturalnego, dbają o sprawność służby
zdrowia oraz o wysoką jakość edukacji, intensywnie przeciwdziałają bezrobociu oraz umiejętnie wykorzystują środki z Unii Europejskiej
na poprawę infrastruktury, a tym samym dbają o wzrost jakości życia mieszkańców swojego regionu.

14 listopada w Warszawie, w Hotelu Gromada, odbył się finał przedsięwzięcia. Gmina Michałowice otrzymała wyróżnienie w katego-

APEL DO MIESZKAŃCÓW
GMINY MICHAŁOWICE

NIECH TWOJE
PODATKI TRAFIĄ
TAM, GDZIE
MIESZKASZ
Jeżeli nie jesteście Państwo na stałe zameldowani na terenie gminy Michałowice, ale tak
naprawdę mieszkacie w naszej gminie, prosimy o złożenie swojego PIT-u za 2009 r. w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ul. Staszica 1
tj. zgodnie ze swoim faktycznym miejscem zamieszkania, a nie z miejscem zameldowania.
Składając PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie jesteś w zgodzie z przepisami prawa – art. 45 ust.
1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14,
poz. 176 z późniejszymi zmianami), a jednocześnie
w ten sposób część twojego podatku zasili budżet
gminy Michałowice, w której faktycznie mieszkasz
i od której oczekujesz poprawy warunków życia.
Aby dokonać zgłoszenia, wystarczy złożyć
(wysłać pocztą) w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, deklarację aktualizacyjną NIP – 3, w której
to deklaracji możesz podać adres zameldowania
i różny od niego adres faktycznego zamieszkania
na terenie Gminy Michałowice.
Druk zgłoszenia aktualizującego NIP-3 jest dostępny w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie lub
każdym innym oraz można go pobrać z Internetu – http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/formularze_podatkowe/nip_2006/nip_3.pdf

Wójt Gminy z otrzymanym wyróżnieniem

Kapituła i Organizatorzy Konkursu
Mazowiecka Gmina Roku
pod Honorowym Patronatem Pana Adama Struzika
Marszałka Województwa Mazowieckiego
przyznają:

wyróżnienie
w kategorii:

GMINA WIEJSKA

Gmina Michałowice
Patronat Honorowy

Przewodniczący Kapituły Konkursu

Organizator

Adam Struzik

Jacek Kozłowski

Tomasz Sypuła

Robert Składowski

Marszałek Województwa
Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki

Dyrektor Zespołu Wdrażania
Instrumentów Finansowych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Prezes Zarządu
Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu i Usług

Wielka Gala Mazowsza „Samorząd i Przedsiębiorczość”, Warszawa, dnia 14.11.2009 r.

Wojewoda Mazowiecki wręcza dyplom Wójtowi Gminy Michałowice
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KOMORÓW – NOWA WIEŚ, 14-17 STYCZNIA 2010

KOSZYKARSKA LIGA MISTRZÓW
Zapraszamy wszystkich do oglądania zmagań koszykarzy UKS KOMORÓW z czołowymi drużynami Europy, w dniach 14-17
stycznia 2010 roku, w halach sportowych
w Komorowie i Nowej Wsi. W historii naszej
gminy będzie to największa rangą impreza
sportowa. Turniej odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Michałowice.
Jak wszyscy doskonale wiedzą w UKS Komorów
prężnie działa sekcja koszykówki. Dzięki wysokim
umiejętnościom, koszykarze z rocznika 1995 zostali przyjęci do ligi EYBL. Jest to swoista liga mistrzów,
liga zorganizowana na wzór ligi dorosłych.
EYBL (European Youth Basketball League) to liga
zrzeszająca kilkadziesiąt klubów z kilkunastu krajów północno-wschodniej Europy (m.in. Białoruś,
Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Polska, Rosja, Szwecja, Ukraina).
Uczestniczą w niej drużyny o znanej marce.
Najczęściej są to mistrzowie danych regionów
lub reprezentacje województw, czy też drużyny
stworzone z kilku dobrych drużyn. Udział w takiej lidze to dla nas zaszczyt, gdyż gra się z wyśmienitymi przeciwnikami.
Rozgrywki ligi EYBL są wiodącymi, międzynarodowymi rozgrywkami młodzieżowymi w całej Europie. Nasi koszykarze mają okazję współzawodniczyć z renomowanymi klubami z krajów, w których
szkolenia koszykarskie są na wielokroć wyższym
poziomie niż w Polsce (Litwa – Szkoła Marczulionisa z Wilna, Rosja – CSKA Moskwa). Daje to polskim
młodym zawodnikom bardzo wiele doświadczeń.
Liga opiera się na turniejach. Za każdym razem
turniej odbywa się w innym mieście, przez co gospodarz jest zobowiązany do zorganizowania całego przedsięwzięcia. Niestety koszty przyjęcia 100
młodych sportowców (zakwaterowanie, wyżywie-

nie, przeprowadzenie zawodów – sędziowie, hala
opieka medyczna itd.) są bardzo duże, dlatego szukamy wsparcia u potencjalnych sponsorów.
UKS Komorów jest uczniowskim klubem sportowym. Możecie nas Państwo wesprzeć przez:
y sponsoring – firma wspierająca może umieścić swoje logo na strojach zawodników,
czy banerach reklamowych podczas meczów ligowych przez nas organizowanych;
y darowiznę na rzecz klubu – może być ona
przez przedsiębiorcę odliczona od podstawy opodatkowania, gdyż jesteśmy organizacją pożytku publicznego.
Na turniej w Komorowie – Nowej Wsi przyjadą młodzi koszykarze, prezentujący bardzo wysokie umiejętności koszykarskie. Udział Legii Warszawa w latach dziewięćdziesiątych w piłkarskiej lidze
Mistrzów, wspomina się do dnia dzisiejszego. Miejmy nadzieję, że nasi chłopcy w tej swoistej lidze mistrzów również będą tworzyć historię. Szczegóły
na stronie turnieju www.eybl – komorow.pl
Informacje o uczestnikach turnieju Euroligowego w dniach 14-17 stycznia 2010:
y MKS Novum Bydgoszcz Polska – jedna z lepszych drużyn w Polsce w roczniku 1995, Mistrz
województwa kujawsko – pomorskiego, brązowy medalista mistrzostw Polski w sezonie
2008/2009. Jedna z wyższych drużyn w Polsce
w tej kategorii wiekowej.
y BC Kraina Basketbolia Cherkasy, Ukraine –
mistrz Ukrainy w ubiegłym sezonie zarówno
w roczniku 1995 oraz w 1996. Z tą drużyną graliśmy dwukrotnie, raz we Francji na turnieju, gdzie
wygraliśmy i raz w Bydgoszczy, gdzie ulegliśmy.
y WKK Wrocław/Sieraków Wrocław, Poland –
drużyna połączona z dwóch drużyn WKK Wrocław i Kormorana Sieraków. Obydwie te drużyny
prezentują bardzo dobrą koszykówkę. Wystar-

y

y
y

y
y

czy wspomnieć, że WKK Wrocław to zdobywca
5 miejsca w Mistrzostwach Polski w ubiegłym
sezonie, a także mistrz swojego województwa.
Kormoran Sieraków to wicemistrz Polski w kategorii Młodzików oraz Mistrz Polski w kategorii Szkół Podstawowych. O sile tej drużyny stanowi w głównej mierze Filip Pruefer urodzony
w 1996 roku mierzący 201cm.
BS Admiralteiskaja St. Petersburg Rosja –
klub oparty na zawodnikach Szkoły Mistrzostwa sportowego Rosji z St. Petersburga.
Mistrzowie swojego regionu z ostatniego sezonu. Można być pewnym, że ta drużyna będzie prezentowała koszykówkę z górnej półki.
SDJSOR Kalininskaya Rosja – szkoła koszykarska
z St. Petersburga z Rosji. Drużyna ta na nasz turniej będzie jechała niecałe 30 godzin pociągiem.
BC Barsy Atirau Kazachstan – mistrzowie Kazachstanu z ostatniego sezonu w kategorii
chłopców z rocznika 1995. Kazachstan leży
częściowo w Europie i częściowo w Azji, graniczy m.in. z Chinami. Do Komorowa koszykarze
z BC Barsy będą mieli do pokonania 3500km.
SC Keila KKK Keila, Estonia – szósta drużyna zeszłego sezonu z Estonii. Drużyna spod Tallinna.
UKS Komorów – dwukrotni mistrzowie województwa mazowieckiego w kategorii chłopców z rocznika 1995, półfinaliści Mistrzostw
Polski z zeszłego sezonu. Gospodarze turnieju Euroligowego.
Trener – Grzegorz Tomaszewski

BIEŻĄCE INFORMACJE GMINY
INWESTYCJE, REMONTY,
MODERNIZACJE
y Wykonano remont ul. B.Prusa w Regułach;
y Wykonano nakładkę asfaltową w ul. Bodycha
w Opaczy Kolonii, na odcinku od ul. Spisaka
do ul. Sosnkowskiego;
y Wyłoniono wykonawcę na zimowe utrzymanie dróg gminnych;
y Wykonano modernizację ul.Topazowej w Komorowie;
y Po przebudowie zgłoszono do odbioru ul.
Parkową i ul. 11 Listopada w Michałowicach;
y Zakończono remont ul. Rodzinnej (utwardzenie rowu) w Sokołowie oraz usunięto zalewiska wodne na drogach;
y Rozpoczęto budowę
stref rekreacji w Komorowie, Komorowie Wsi,
Michałowicach i Regułach. Budowa ta jest realizowana w ramach projektu funduszu norweskiego „eea grants”. Termin zakończenia:
listopad 2010;
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y Modernizowane jest oświetlenie uliczne
w ul. T. Wendy w Granicy i ul. Ks. Skorupki w Komorowie. Termin zakończenia: grudzień 2009;
y Wykonywany jest remont linii słupów oświetlenia ulicznego oraz wymieniane i uzupełniane są punkty świetlne na terenie gminy. Termin zakończenia: grudzień 2009;
y Trwają prace remontowe ulic w Komorowie:
ul. Stare Sady, Al. Starych Lip, ul. Matejki. Termin zakończenia: grudzień 2009;
y Trwają prace związane z przebudową dróg:
– ul. Klonowa w Michałowicach. Termin zakończenia: maj 2010,
– ul. Chopina w Komorowie. Termin zakończenia: czerwiec 2010,
– ul. Ireny w Komorowie (wraz z budową wodociągu). Termin zakończenia: grudzień
2010;
y Budowana jest kanalizacja sanitarna w ulicach:
– Przytorowej, Calineczki, Baśniowej w Regułach. Termin zakończenia: maj 2010,
– Kasztanowej w Michałowicach. Termin zakończenia: lipiec 2010,

y

y

y

y
y

y

– Żurawiej w Opaczy (tu także budowa wodociągu). Termin zakończenia: grudzień
2009;
W Nowej Wsi trwają prace związane z budową wodociągu w ul. Heleny i ul.Wandy oraz
kanalizacji sanitarnej w ul. Heleny. Termin zakończenia: maj 2010;
Trwają prace związane z budową przyłączy
kanalizacyjnych w ul. Rodzinnej i ul. Skołowskiej w Sokołowie oraz ul. Wąskiej w Sokołowie i Pęcicach. Termin zakończenia: luty 2010;
Trwa postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy na opracowanie
dokumentacji projektowej budynku urzędu gminy;
Podpisano umowę na wykonanie parkingu
przy ul. Kuklińskiego w Michałowicach. Termin wykonania: maj 2010;
Podpisano umowę na podłączenie systemu
odwadniającego komorowską szkołę do kanalizacji deszczowej w ul. Bankowej. Termin
wykonania: kwiecień 2010;
Podpisano umowę na zadaszenie lodowiska
w Michałowicach. Termin wykonania: grudzień 2009.

Z GMINY MICHAŁOWICE

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Dzień 11 listopada mieszkańcy naszej gminy uczcili na lokalnie
zorganizowanych uroczystościach. Miejscami obchodów były Kościół NPM w Michałowicach oraz Plac Paderewskiego w Komorowie.
Mimo deszczu i chłodu na spotkaniach zgromadziło się wielu mieszkańców. W przededniu święta, uroczystości odbyły się gminnych
szkołach, zaś 12 listopada – w świetlicy w Nowej Wsi.
11 listopada 1918 roku – datę tę pamiętamy jako dzień, w którym
po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję
państwo polskie odzyskało swój niepodległy byt. W tym dniu
na ulicach miast panowała wielka euforia z powodu odradzającej
się suwerenności.
„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską
w tym momencie ogarnął. (...) Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał
z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu
największej radości. Cztery pokolenia czekały, piąte się doczekało”
(Powstawanie II Rzeczypospolitej.
Wybór dokumentów).

MICHAŁOWICE
– Wolność jest wpisana w dusze Polaków – mówił na kazaniu podczas mszy świętej w intencji Ojczyzny i zmarłego w tym roku, śp. wójta Romana
Lawrence – ks. proboszcz Parafii MichałowiceOpacz Leon Firlej.
– Papież Jan Paweł II przestrzegał nas, że złe używanie wolności prowadzi do niewoli – kontynuował kazanie – Korzystajmy z daru wolności. Kiedy
w 1918 roku odzyskaliśmy wolność, modlitwie towarzyszył wysiłek odbudowy i ogromny zapał. Patrzmy
z szacunkiem na tamtą Polskę – II Rzeczypospolitą.
(…) Dziś, w 91. rocznicę odzyskania niepodległości
zaufajmy, zawierzmy Bożemu miłosierdziu.
Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof Grabka
podziękował ks. proboszczowi za intencję mszy
i piękne słowa. – Dają one wiele do myślenia –
powiedział. Po mszy odbyły się: koncert pieśni

POZOSTAŁE
y Został wyłożony projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice. Wyłożenie
trwało do 14 grudnia 2009 r. Do 14 stycznia
2010 roku zbierane będą uwagi do tego dokumentu. Dopiero po wstępnym przeanalizowaniu uwag można będzie określić termin uchwalenia studium;
y Kontynuowana jest realizacja rzeczowej fazy projektu„Promowanie
zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych
stref rekreacji”. Po zakończeniu
etapu badań dzieci i młodzieży
ze szkół gminnych, rozpoczęto
kolejny etap części nieinwestycyjnej, polegający na organizowaniu
zajęć
sportowo-rekreacyjnych,
korekcyjnych i rehabilitacyjnych
w szkołach. Rozpoczęto szkolenia dla rodziców z zakresu dietetyki. Przygotowano szczegółowy
program planowanych szkoleń
z zakresu pediatrii, rehabilitacji
i pierwszej pomocy;

patriotycznych, w wykonaniu Chóru „Allegrezza del Canto” oraz
koncert na organach,
w wykonaniu Piotra
Stawarskiego.
– Zapraszam państwa w podróż historyczną – powiedziała dyrektor chóru Małgorzata
Krynicka. – Od insurekChór Allegrezza del Canto
cji
kościuszkowskiej
po powstanie warszawskie. Chór wykonał min. na tę uroczystość tortem, który dostarczyła cu„Hymn do miłości Ojczyzny” Ignacego Krasi- kiernia Łuksza.
ckiego. Na bis artyści zaśpiewali „Marsz PierwDzień wcześniej na uroczystym apelu, wyszej Brygady”. Po koncercie w przykościelnych chowankowie klas III miejscowego gimnazjum,
ogrodach odbył się piknik – z żołnierskim obia- recytowali wiersze o tematyce patriotyczdem, przysłowiową, ale najprawdziwszą wojsko- nej i przypominali historyczne fakty związacd. na str. 6
wą grochówką oraz przygotowanym specjalnie ne z rozbiorami i odzyskaniem

y W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, został
zatwierdzony wniosek aplikacyjny na przebudowę ulicy Szkolnej w Michałowicach. Dofinansowanie z budżetu państwa będzie stanowiło 50% kosztu inwestycji. Druga część
zostanie pokryta z budżetu gminy.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa
ulicy na odcinku, którego początek stanowi skrzyżowanie z ul. Topolową, natomiast
koniec – skrzyżowanie z ul. Polną. Powstanie nowoczesnej nawierzchni bitumicznej, mini-ronda oraz progów zwalniających
w okolicy szkoły w Michałowicach (ponad
600 dzieci) znacznie zwiększy bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na wyrównywanie
szans osób niepełnosprawnych, poprzez zastosowanie łagodnych zjazdów z przebudowywanej drogi, niestosowania wysokich
krawężników i innych przeszkód do poruszania się na wózkach;
y Rozpoczęto przygotowania do aplikowania
o środki unijne, w ramach projektu „Ochrona
powietrza, energetyka”. Gmina planuje złożyć
wniosek na realizację inwestycji, polegającej
na kompleksowej modernizacji źródeł ciepła
w szkołach gminnych, połączonej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Nabór
wniosków planowany jest na okres grudzieństyczeń. O kolektorach słonecznych można
przeczytać w dalszej części biuletynu, artykuł: „Kolektory słoneczne – szansą na niższe
rachunki”.
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cd. ze str. 5 suwerenności. Po każdym akcie
zapalana została świeczka na symbolicznym
grobie, upamiętniającym wydarzenia z naszej
historii. Chór szkolny wykonał pieśni.

KOMORÓW
Komorowianie uczcili święto poprzez wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Pomysł,
aby w Święto Niepodległości spotykać się na
wspólnym śpiewaniu jest inicjatywą organizacji i stowarzyszeń działających na terenie
Komorowa: Stowarzyszenia K40, Stowarzyszenia Kulturalny Komorów i Towarzystwa
Komorowanie. Znacznego wsparcia finansowego udzieliła Gmina Michałowice.
Spotkanie rozpoczął występ dzieci, które przygotowane przez Renatę Sobczak, nauczycielkę
miejscowej szkoły, wykonały pieśń „Szara piechota”. Następnie wystąpił chór Imprevisti, młodzi
ludzie zaśpiewali Gaude Mater Polonia i Witaj
Majowa Jutrzenko. Inscenizację słowną, przybliżającą postać Józefa Piłsudskiego, przygotował
Michał Jeżewski i Wojciech Irmiński. Na pianinie
akompaniował Mateusz Bąkowski. A potem przyszedł czas na wspólne śpiewanie. Każdy przybyły
otrzymał śpiewnik polskich hymnów i pieśni legionowych zatytułowany „Śpiewający Komorów”,
o którego wydanie zabiegał długoletni mieszkaniec Komorowa – pan Andrzej Jarzyński. Wspólnie wykonano pieśni: min. „Przybyli ułani pod
okienko”, „O mój rozmarynie”, „Pierwsza brygada”,
„Maki”. Na zakończenie Marcin Pilich zaintonował
pieśń „Żeby Polska była Polską”.
W przeddzień uroczystości odbył się apel
w miejscowym liceum oraz szkole podstawowej. Uczniowie klasy humanistycznej przygotowali inscenizację fragmentu Dziadów Adama Mickiewicza. W programie apelu pokazano
także rys historyczny, pokazujący okres niewoli,
przybliżono postać marszałka Piłsudskiego oraz
niepodległość. Młodzież deklamowała wiersze
patriotyczne min: „Każda epoka ma swe cele”
Adama Asnyka.

Michałowice – tort kroili: Wójt Gminy, Krzysztof Grabka i Ks. Proboszcz, Leon Firlej

Komorów – na drzewie zawisły tablice z datami upamiętniającymi ważne wydarzenia z historii Polski

Komorów – uczniowie klas trzecich tańczący poloneza
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Komorów – spotkanie o nazwie „Ja z tobą, ty ze mną”

Z GMINY MICHAŁOWICE
W szkole podstawowej uczniowie wysłuchali
„Bogurodzicy”. Wcześniej odśpiewali „Rotę”. Śpiewali również pieśni patriotyczne i legionowe.
Uczniowie poszczególnych klas pięknie śpiewali,
jak choćby: „Wojenko, wojenko”, „Szara piechota”
czy „Przybyli ułani”. Zaś wychowankowie klas trzecich, tańczyli poloneza. Byli pięknie ubrani i znakomicie prezentowali swe umiejętności taneczne.

NOWA WIEŚ
Uroczystości odbyły się we czwartek,
12 listopada w świetlicy wiejskiej. Na spotkanie licznie przybyli członkowie Koła Emerytów,
Rencistów i Inwalidów oraz zaproszeni goście,
min. uczestnicy Powstania Warszawskiego –
Zdzisław Michalski i Wojciech Cygański.
Uczniowie klasy IIIa z gimnazjum, przygotowali okolicznościowy program artystyczny. Odśpiewano Hymn Państwowy. Przybliżone zostały najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski
i przypomniano sylwetki takich wielkich postaci, jak Ksiądz Piotr Skarga, Józef Piłsudski, Ksiądz
Jerzy Popiełuszko, Jan Paweł II i wielu innych
wspaniałych ludzi, dzięki którym Polska nie zginęła. Ze wzruszeniem oglądano występy uczniów, przypominające bohaterską i ofiarną wal-

Nowa Wieś – Jeszcze Polska nie zginęła...
kę Polaków i chętnie włączano się w śpiewanie
patriotycznych pieśni.
Obchody święta w miejscowościach naszej
gminy pokazują, iż mieszkańcy nie zapominają o swojej polskości, a wiersze i pieśni patriotyczne przypominają im o tym . Cieszą wspólne
spotkania i świętowanie. Na okładce śpiewnika
„Śpiewający Komorów” znajdziemy słowa „bo

w pieśni – o czym wie każdy – tkwi siła i potężna
moc. Naród, który śpiewa – trwa, przetrwa i zwycięży, choćby przyszło mu wiele wycierpieć”.
Opracowano na podstawie artykułów:
Beaty Izdebskiej, Anny Tyszko, Stanisława
Szałapaka, Krzysztofa Wyszomirskiego..
Zdjęcia: Beata Izdebska, Anna Tyszko,
Stanisław Szałapak.

Wydarzenia Kulturalne
KOMOROWSKA JESIEŃ MUZYCZNA

CONCERTO POLACCO
W niedzielę, 8 listopada odbył się ostatni koncert w ramach festiwalu Komorowska Jesień
Muzyczna. W kościele parafialnym w Komorowie wystąpił Marek Toporowski i zespół
CONCERTO POLACCO. Koncerty organizuje
Stowarzyszenie Kulturalny Komorów, a finansuje Gmina Michałowice.
W tym roku Komorowska Jesień Muzyczna została zorganizowana po raz szósty. Festiwal obejmował trzy koncerty. Pierwszy odbył
się we wrześniu, na którym gościliśmy kwartet
smyczkowy Synaxis oraz śpiewaczkę Małgorzatę Pańkot. Drugi miał miejsce w październiku,
wykonawcą był zespół jazzowy „Woliński Po-

Zespół CONCERTO POLACCO

wer Trio” (o tych wydarzeniach pisaliśmy w biuletynie nr 4). Wykonawcami finałowego koncertu był zespół Concerto Polacco. Wystąpili artyści
w składzie: Mirosław Borczyński – bas, Paweł
Książkiewicz – flet, Judyta Wrona-Tupczyńska –
skrzypce, Małgorzata Feldgbel – skrzypce, Marek Caudle – wiolonczela, a także Marek Toporowski – klawesyn. Grupa skupia muzyków
specjalizujących się w stylowym wykonawstwie
muzyki XVII i XVIII wieku.
Podczas koncertu w Komorowie wykonano
utwory twórców baroku: Marcina Mielczewskiego, Georga Philippa Telemana – niemieckiego
kompozytora, fascynującego się muzyką ludową oraz Marcina Józefa Żebrowskiego – polskiego skrzypka i kompozytora,
członka kapeli w klasztorze
Paulinów w Częstochowie,
twórcy kompozycji wokalno-instrumentalnych (m.in.
mszy i nieszporów). Koncert
prowadził Marek Toporowski,
który jednocześnie jest szefem i dyrygentem zespołu.
Ciekawie opowiadał o muzyce dawnej. Powiedział, że muzyka XVII i XVIII wieku jest niestety w Polsce zapomniana.
Wpływa na to między innymi fakt, że do wykonywania
utworów z tego okresu wymagane jest autentyczne
siedemnasto- i osiemnastowieczne instrumentarium.

Julia i Igor Stawierey – dziecięcy kącik muzyki
poważnej
Przed koncertem zespołu „CONCERTO POLACCO” Witold Błaszczyk, zapowiedział krótki występ Julii i Igora Stawierey. W dziecięcym kąciku muzyki poważnej: 12-letnia Julia
i 13-letni Igor wykonali trzy utwory na pianinie i skrzypcach.
Tegoroczne koncerty z cyklu Komorowska
Jesień Muzyczna przyciągnęły wielu mieszkańców. Po raz kolejny mieli oni możliwość bezpośredniego wysłuchania muzyki, tej klasycznej
– baroku, jak również współczesnej – jazzowej.
Cieszy fakt, że na terenie naszej gminy takie wydarzenia mają miejsce.
Opracowano na podstawie artykułów
Beaty Izdebskiej
Zdjęcia: Beata Izdebska

7

Z GMINY MICHAŁOWICE

W SOPLICOWIE – SALON POEZJI
W Soplicowie – tak zatytułowany został
listopadowy Salon Poezji w Komorowie.
Fragmenty „Pana Tadeusza” czytała Anna
Nehrebecka. Na gitarach towarzyszyli jej:
Adam Świtała i Maciej Regulski. Salon odbył
się w Pałacu, w Pęcicach.
Anna Nehrebecka wystąpiła w Krakowskim Salonie Poezji w Komorowie już po raz drugi. Wcześniej czytała wiersze poetów emigracyjnych. Tym
razem, z wielkim talentem i profesjonalizmem
czytała fragmenty „Pana Tadeusza”, epopei Adama Mickiewicza. A wśród wybranych fragmentów
znalazł się opis śniadania jakie zwykli spożywać
mieszkańcy Soplicowa, fragment dotyczący przygotowywania i parzenia kawy, opisy wspólnego
biesiadowania, polowania, opis dwóch stawów,
czy wreszcie fragment: „Poloneza czas zacząć.
Aktorce towarzyszyli, grając na gitarach: Adam
Świtała i Maciej Regulski.
Muzycy występują w wielu salonach poezji
i zawsze muzyka, którą grają jest świetnie dopasowana do tematyki konkretnego salonu.
Ewa Telega ze Stowarzyszenia K40, witając zebraną publiczność, powiedziała, że bardzo cie-

Zgromadzona publiczność

szy ją fakt, że „salony wróciły do pałacu”. Wcześniej kilka salonów poezji
odbyło się w Komorowie: w Art Cafe
i w Oberży. Obecnie nowy właściciel pałacu w Pęcicach – Marek
Jutkiewicz, zaprosił organizatorki
do współpracy. I tak, salony poezji
ponownie obywać się będą w pałacu. Niestety nie będą organizowane,
tak jak dotąd, w cyklu miesięcznym,
ale raz na kwartał.
Salony Poezji finansuje Gmina
Michałowice, dzięki czemu wstęp
na wszystkie przedsięwzięcia jest bezpłatny. Zaproszenia na poszczególne
salony można odbierać w kwiaciarni Elżbieta i kawiarni Art. Cafe. Dodatkowo właścicielka kwiaciarni Elżbieta zapewnia kwiaty dla aktorów,
a właściciel kawiarni Art Cafe zaprasza na znakomitą kawę. Kolejny salon poezji odbędzie się najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.
Tekst i zdjęcia: Beata Izdebska

Anna Nehrebecka – już po raz drugi w Salonie Poezji

Na gitarach towarzyszyli aktorce: Adam Świtała i Maciej Regulski

ELŻBIETA DZIKOWSKA W KOMOROWIE
Elżbieta Dzikowska, znana podróżniczka,
odwiedziła Komorów. Została zaproszona
przez Stowarzyszenie K40. Spotkanie odbyło się w kawiarni Art Cafe, prowadził je Piotr
Kamiński, komorowianin. Spotkania z ciekawymi ludźmi finansowane są przez Gminę
Michałowice.
Piotr Kamiński, który jest entuzjastą turystyki i podróżowania rozpoczął spotkanie z Elżbietą
Dzikowską od osobistego wspomnienia, że programy telewizyjne „Pieprz i wanilia” emitowane
w telewizji polskiej w latach 70 i 80, które Elżbieta Dzikowska prowadziła ze swoim mężem Tonym
Halikiem, były dla niego pierwszą edukacją podróżniczą. W czasach, kiedy posiadanie paszportu było prawie niemożliwe, a wyjazdy zagraniczne były rzadkością, relacje Tonego Halika i Elżbiety
Dzikowskiej, z odległych zakątków świata były niesłychanie atrakcyjne. Przyznał, że z niecierpliwością czekał na kolejne odcinki, aby wraz z podróżnikami przeżywać kolejne przygody. I dodał, że bez
wątpienia te programy ukształtowały jego zwy-
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czaje i smaki podróżnicze. A Elżbieta Dzikowska
dodała, że ich programy oglądało przeszło 18 mln
widzów. Dziś taka oglądalność jest niemożliwa.
Przedstawiając Elżbietę Dzikowską, Piotr
Kamiński powiedział, że z wykształcenia jest historykiem sztuki i sinologiem (znawcą Chin i ich
kultury). Jest też reżyserką i operatorką filmów
dokumentalnych, ale dla większości z nas kojarzy się z podróżami i dalekimi, egzotycznymi
wyprawami.
Elżbieta Dzikowska jest autorką wielu książek,
programów telewizyjnych, audycji radiowych,
artykułów publicystycznych oraz wystaw sztuki
współczesnej. Wraz z mężem, Tonym Halikiem,
zrealizowała około 300 filmów dokumentalnych
ze wszystkich kontynentów.
W 1976 roku byli pierwszymi Polakami, którzy dotarli do ruin zaginionego miasta Vilcabamba, ostatniej stolicy Inków. Razem odbyli wiele
wspólnych podróży do prawie wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej, Europy, 27 stanów USA,
jak również do: Chin, Australii, Nowej Zelandii,
Tajlandii, Indii, Sri Lanki, Rosji, na Tahiti, Hawaje,

Galapagos, Wyspę Wielkanocną, do Kenii i Tanzanii, do Maroka, Libii, Egiptu.
Po śmierci Tony’ego Halika w 1998 roku zajęła się głównie popularyzacją ciekawych miejsc
w Polsce, realizując krajoznawcze programy telewizyjne z cyklu Groch i kapusta tworząc cykl
książek „Groch i kapusta, czyli podróżuj po Polsce!”. W 2006 roku otrzymała Nagrodę Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera.
Tekst i zdjęcia: Beata Izdebska

Elżbieta Dzikowska i Piotr Kamiński

Z GMINY MICHAŁOWICE

Wydarzenia Artystyczno-Sportowe

V MICHAŁOWICKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE
ORAZ VI TURNIEJ KARATE O PUCHAR WÓJTA
GMINY MICHAŁOWICE
W dniach 07-08.11.2009, w szkole podstawowej w Michałowicach odbyły się V Michałowickie Spotkania Artystyczne Dzieci i Młodzieży oraz
VI Turniej Karate, mający rangę mistrzostw Mazowsza, o Puchar Wójta Gminy Michałowice. Wydarzenie to mogło się odbyć po raz kolejny
dzięki znakomitej współpracy władz gminy, dyrekcji Zespołu Szkół oraz
klubu WKSR Zdrowie.

Występy zespołów tanecznych

Turniej karate odbywał się przez dwa dni
i obejmował trzy konkurencje: kata, kumite
oraz walki reżyserowane.
7 listopada startowało 183 zawodników i zawodniczek z 10 klubów województwa mazowieckiego, z roczników 1998-2003. Klub ZDROWIE
w punktacji zajął 2 miejsce.
Z naszej szkoły medale zdobyli:
W KONKURENCJI KATA
Grochala Mikołaj, Szczodry Piotr i Szewczyk
Franciszek
Wójt Gminy i prezes WKSR Zdrowie witają zebranych
Spotkanie otworzył Wójt Gminy Michałowice,
Krzysztof Grabka.
– Jestem pełen nadziei, że Michałowickie Spotkanie Artystyczne Dzieci i Młodzieży oraz Turniej
Karate (…) tradycyjnie będą na jeszcze wyższym
poziomie niż ubiegłoroczne.
„Wymagania” wójta zostały spełnione: tegoroczna impreza była na jeszcze wyższym poziomie, czyli tradycji stała się zadość. Stwierdziło tak
wiele osób, w tym specjaliści z poszczególnych
dziedzin artystycznych oraz zawodowcy w karate. Praca dydaktyczna przynosi więc coraz lepsze
rezultaty.

W KONKURENCJI KUMITE
Grochala Mikołaj, Podgrudny Jakub,
Rzeszotarski Wojtek, Szczodry Piotr
i Świeciński Maciej
W KONKURENCJI WALK REŻYSEROWANYCH:
para Szczodry Piotr i Foryś Sebastian oraz para
Grochala Mikołaj i Szewczyk Franciszek
8 listopada startowało 120 zawodniczek
i zawodników, również z 10 klubów województwa mazowieckiego, ze starszych roczników. Klub ZDROWIE w punktacji zajął 4 miejsce. Medale zdobyli: Białecki Wojtek i Szostek
Michał – uczniowie pierwszej klasy naszego
gimnazjum.
W ramach Michałowickich Spotkań Artystycznych odbył się turniej grup tanecznych,
przegląd grup instrumentalno-wokalnych i wokalistów oraz warsztaty rzeźbiarskie. Brało udział
ponad 100 dziewcząt i chłopców. Wyniki reprezentantów naszej gminy:

III miejsce: Joanna Miodowska (klasa IIIa gimn.)
– piosenka „In god’ s hands”;
Duet Joanna Miodowska i Katarzyna Wieciech
(klasa IIIa gimn.) – piosenka „Zabiorę cię”
Wyróżnienia: duet Paulina Krupa i Julia
Nowocień (klasa Vc SP) – piosenka „Taniec
w deszczu”; Julia Nowocień (klasa V c SP) –
piosenka „Czy ten pan i pani”
KATEGORIA INSTRUMENTALNO-WOKALNA
Wyróżnienie: Zespół w składzie: Natalia Kujawa,
Karolina Włazowska, Konrad Fajer, Mariusz
Marczak (klasa IIIc gimn.) – piosenka „21 guns”
KATEGORIA TANIEC
Wyróżnienie poza konkursem otrzymały:
Ania Frączek i Kasia Przysucha (klasa VIa SP)
za prezentację „Good Luck”
Zwycięzców części wokalnej ogłaszała wybitna pianistka pochodząca z Japonii, mieszkanka
gminy, Kayo Nishimizu-Wawreniuk.
Podczas występów odbywały się warsztaty
rzeźbiarskie. Prowadził je Pan Jurek Netzel, absolwent warszawskiej ASP. Chętni mogli wyrzeźbić z gliny najróżniejsze rzeczy.
Wszystkim karatekom oraz artystom życzymy
dalszych sukcesów. Do zobaczenia za rok.
Opracowano na podstawie artykułów:
Moniki Dąbrowskiej, Aliny Stenckiej
oraz Stanisława Szałapaka.
Zdjęcia: Monika Dąbrowska, Stanisław Szałapak.

KATEGORIA MŁODSZE ZESPOŁY TANECZNE

Walka kumite

I miejsce: SQŁADZIK prezentacja „Pijama party”
KATEGORIA STARSZE ZESPOŁY TANECZNE
II miejsce: SQŁAD prezentacja „Metamorfozy”
KATEGORIA WOKALIŚCI MŁODSI
I miejsce: Natalia Gajewska (klasa IVa SP)
– piosenka „Raz Barbara szła do baru”
KATEGORIA WOKALIŚCI STARSI
I miejsce: Katarzyna Wieciech (klasa IIIa gimn.)
– piosenka „Gdy zgasną światła”
II miejsce: Patrycja Brejnak (klasa Vc SP)
– piosenka „Śpiewam i tańczę”

Warsztaty rzeźbiarskie
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SUKCES WOKALISTEK Z MICHAŁOWIC W REGIONALNYM
PRZEGLĄDZIE WOKALNYM „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE”
29 października 2009 r. uczniowie z Zespołu Szkół w Michałowicach, jak co roku
uczestniczyli w V Regionalnym Przeglądzie
Wokalnym „Śpiewać każdy może”, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie. I tradycyjnie odnieśli sukces.
ANNA GROCHOWSKA z klasy VI a otrzymała
NAGRODĘ GŁÓWNĄ, a PATRYCJA BREJNAK
z klasy Vc – WYRÓŻNIENIE.
Wszyscy nasi reprezentanci byli bardzo dobrze przygotowani i pięknie zaśpiewali swoje
piosenki. W tym roku ograniczono się do jednej
nagrody głównej i jednego wyróżnienia, w każdej kategorii. W kategorii wokalistek szkół podstawowych mamy się z czego cieszyć. Obie możliwe nagrody zdobyły uczennice naszej szkoły,
Anna Grochowska i Patrycja Brejnak.
Zaskoczeniem była zmiana regulaminu konkursu. Okazało się, że wokalistów z gimnazjum zaliczono do wspólnej kategorii ze śpiewającymi licealistami, a zespoły wokalne konkurowały ze sobą
bez względu na to, czy śpiewały w nich dzieci ze
szkoły podstawowej, czy z liceum. Tym samym nasze gimnazjalistki nie miały szans w zestawieniu z

profesjonalnym występem starszych koleżanek, a nasze dzieci z zespołu wokalnego
przegrały z zespołem licealnym. Pocieszeniem jest fakt, że nagrodę główną w kategorii gimnazjów i liceów wywalczyła nasza
ubiegłoroczna uczennica, Joasia Karwacka.
Zespół Szkół w Michałowicach reprezentowali:
y solistki ze Szkoły Podstawowej – Ania
Frączek, Natalia Gajewska i Marta Koc,
Anna Grochowska i Patrycja Brejnak,
y solistki z Gimnazjum – Anna Lewan,
Paulina Lipińska, Iga Skałecka, Joanna Miodowska, Kasia Wieciech, Kamila
Brejnak i Ola Pakuła,
y zespół wokalnego SP Michałowice:
Piotr Szczodry, Joasia Dudek, Julia Korycka, Wiktoria Michaluk, Kaja Modzelewska, Ala Cybulska, Kinga Gaj, Karolina
Borowska, Anita Gryglicka, Natalia Kachniarz. Gratulujemy wszystkim uczestnikom udziału w konkursie, a przede
wszystkim zdolności artystycznych.
Tekst i zdjęcia: Alina Stencka

Michałowicki zespół muzyczny

Patrycja Brejnak, kl. Vc –
zdobywczyni wyróżnienia

Anna Grochowska, kl. VIa –
zdobywczyni nagrody głównej

DZIEŃ PRAW DZIECKA W NOWEJ WSI
W piątek 20 listopada br. w Zespole Szkół
w Nowej Wsi, podobnie jak w innych szkołach w całej Polsce, obchodzono Dzień Praw
Dziecka. Jego kulminacją było wypuszczenie do nieba balonów, na których uczniowie
wypisali najważniejsze według nich prawa dzieci. Cały projekt to część obchodów
dwudziestej rocznicy uchwalenia Konwencji
o Prawach Dziecka.
Z tej okazji zarówno w szkole podstawowej,
jak i w gimnazjum odbyły się apele, na których
uczniowie prezentowali własne wiersze na temat praw dziecka. Zadanie nie było łatwe. Każda klasa wspólnie z wychowawcą, wykorzystując techniki twórczego myślenia, układała jeden
wiersz z literami zawartymi w słowach PRAWA
DZIECKA. Niektóre z nagrodzonych prac prezentujemy poniżej.
Kulminacją obchodów 20 rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka był happening
„balony do nieba”. Przed godziną dwunastą ucz-

Balony szybują do nieba

10

niowie i nauczyciele zgromadzili się na boisku szkolnym,
wyposażeni w kolorowe balony, na których zostały zapisane najważniejsze prawa
dziecka. Wszyscy w napięciu
czekali na główny punkt programu. Dokładnie o godzinie
12.00, na sygnał, balony wypełnione helem poszybowały do nieba. Widok był urzekający – rozradowane twarze
dzieci i młodzieży, a w górze
setki kolorowych balonów.
To tylko część działań Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi związanych
z przystąpieniem do programu Obchody dnia Praw Dziecka
„Szkoła z prawami dziecka” organizowanego przez UNICEF.
Świat Dziecka
Przykładowe nagrodzone prace :
Prawda jest to oczywista: każde dziecko prawa ma,
Mamy prawo do miłości
Respektować je więc trzeba,
A więc puśćmy dziś do nieba,
Prawa każde dziecko ma
Wiele życzeń, próśb i marzeń,
Również ty i ja.
Aby wszystkie się spełniły.
Ale czasem tak się zdarza, że
W różnych miejscach się na to nie zważa
Dzieci zaś szczęśliwe były,
A wtedy dziecięce oczy napełniają się łzami
Zawsze miały dom, rodzinę,
…
I miłości wiele w krąg.
Dzieje się to na szczęście tylko czasami.
Efektywnie czas spędzały,
Zawsze bądźmy uważni i czujni
Cały świat wokół poznały.
I na krzywdę innych reagujmy.
Każdy wie: to nie zabawa.
Elementarne prawo do miłości,
Akceptujcie nasze prawa!
Całe życie pełne radości
Klasa Ic /gimnazjum/
Każdy człowiek ma
A więc TY i JA.
Opracowano na podstawie artykułów
Klasa IIIa
Jadwigi Jodłowskiej oraz Anny Tyszko
/szkoła podstawowa/
Zdjęcia: Anna Tyszko

Z GMINY MICHAŁOWICE
Jesień to pora roku, którą głównie kojarzymy z coraz krótszym dniem oraz deszczową
i chłodną aurą. Coraz więcej czasu spędzamy w domu, pozostawiając pomysły na aktywną rekreację na lepsze czasy – zimowe
lub nawet letnie.

CO W SZACHACH PISZCZY,
CZYLI JESIEŃ DLA AKTYWNYCH

Ale w naszej gminie mamy osoby, dla których
to właśnie jesień jest bardzo intensywnym okresem. To szachiści z naszego UKS Hetman Michałowice. Początkiem aktywnej jesieni był wyjazd
do Bęsi na Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów, o którym można było przeczytać w poprzednim numerze naszego Biuletynu. Teraz
czas powiedzieć o kolejnych wydarzeniach sportowych, w których uczestniczyli nasi szachiści.
W dniach 19-22.11 br. odbyły się w Sękocinie
rozgrywki Mazowieckiej Ligi Juniorów. Uczestniczyło w nich 8 sześcioosobowych drużyn z klubów szachowych naszego województwa. UKS
Hetman Michałowice był reprezentowany przez
dwa zespoły. W obu znaleźli się uczniowie klasy
szachowej 2a.
Pierwsza reprezentacja naszego klubu
Michał Gosławski (liceum) szachownica nr 1
Marek Moskwiński (liceum) szachownica nr 2
Krzysztof Wyszomirski
szachownica nr 3
(SP klasa 6b)
Piotr Sokół (SP klasa 6b)
Aleksandra Kozera
(gimnazjum klasa 3)
Małgorzata Wyszomirska
(SP klasa 2a)
Druga reprezentacja
Aleksandra Gawor
(gimnazjum klasa 3)
Mariusz Juniak
(gimnazjum klasa 3)
Mikołaj Dąbrowski
(SP klasa 4b)
Piotr Klukowski (SP klasa 2a)
Aleksandra Rogalska
(gimnazjum klasa 3)
Martyna Maciejewska
(SP klasa 2a)

szachownica nr 4
szachownica nr 5
szachownica nr 6

szachownica nr 1
szachownica nr 2
szachownica nr 3
szachownica nr 4
szachownica nr 5
szachownica nr 6

W klasyfikacji drużynowej pierwsza reprezentacja zajęła drugie miejsce, natomiast druga – siódme. Poza klasyfikacją drużynową nasi
reprezentanci osiągnęli znaczące sukcesy indywidualne: Michał Gosławski zajął drugie miejsce wśród grających na pierwszej szachownicy,
Krzysztof Wyszomirski – drugie miejsce wśród
grających na trzeciej szachownicy, a Aleksandra
Kozera była pierwsza na piątej szachownicy.

Na twarzach szachistów panowały skupienie
i pełna koncentracja

Mazowiecka Liga Juniorów – nagrodzeni szachiści wraz z Wiesławem Żochowskim
Kolejnym wydarzeniem były Mistrzostwa Mazowsza Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Szachach, które w tym roku odbyły się 6 grudnia.
Rozgrywki te są już tradycyjnie największą imprezą szachową dla dzieci i młodzieży na Mazowszu.
Oczywiście nie ma na Mazowszu lepszego miejsca
dla takiego wydarzenia niż Michałowice. To właśnie w hali sportowej naszego Zespołu Szkół po raz
kolejny młodzi szachiści z całego regionu walczyli
o laury najlepszych. Tegoroczna edycja Mistrzostw
zgromadziła 53 drużyny ze szkół podstawowych
całego Mazowsza, natomiast mazowieccy gimnazjaliści zjchali w sile 16 drużyn.
W rozgrywkach Szkół Podstawowych nasza
szkoła była reprezentowana przez siedem zespołów, w znacznej części zasilonych przez uczniów
klasy szachowej, jak na przykład reprezentacja
druga, zwana również „drużyną świętego Mikołaja” – dlaczego, wyjaśnia zdjęcie.
Nasze Gimnazjum było reprezentowane przez
trzy drużyny. W tej kategorii odnieśliśmy największy sukces – pierwsza reprezentacja w składzie:
Mariusz Juniak, Aleksandra Kozera, Aleksandra
Rogalska oraz Aleksandra Gawor zdobyła drugie
miejsce. Indywidualnie Aleksandra Kozera zajęła drugie miejsce wśród grających na drugiej szachownicy, Aleksandra Rogalska – również drugie
miejsce na trzeciej szachownicy, a Aleksandra Gawor była pierwsza na czwartej szachownicy.
Zespołom z naszej podstawówki nie udało
się powtórzyć sukcesu kolegów z gimnazjum,
jednak i oni znaleźli się bardzo blisko podium –
pierwsza reprezentacja zajęła w klasyfikacji drużynowej piąte miejsce.
Skala imprezy (trzeba pamiętać, że każda drużyna to cztery osoby) powoduje, że organizacja
takich zawodów wymaga wsparcia spoza klubu.
Dzięki zarówno doskonałej współpracy UKS Hetman Michałowice w osobie pana Wiesława Żochowskiego z władzami naszej Gminy (czego najlepszym dowodem była obecność na imprezie
Wójta, p. Krzysztofa Grabki), jak i osobistemu zaangażowaniu p. Andrzeja Olęckiego, dyrektora
Zespołu Szkół w Michałowicach, po raz kolejny
mogliśmy być dumni nie tylko z naszych młodych
szachistów, ale również z organizacji Mistrzostw.
Tekst i zdjęcia: Maciej Dąbrowski

Drużyna Św. Mikołaja

Wręczaniu dyplomów towarzyszyła radość
i rozluźnienie

Zdobywcy drugiego miejsca otrzymują
gratulacje i medale z rąk Wójta Gminy
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WARTO PRZECZYTAĆ

KOLEKTORY SŁONECZNE – SZANSĄ NA NIŻSZE
RACHUNKI MIESZKAŃCÓW
W związku z planowanym naborem wniosków aplikacyjnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego – Działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” oraz zaistniałą
możliwością pozyskania funduszy unijnych na realizację inwestycji, polegającej na zakupie i instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy, pragniemy poinformować,
iż Gmina Michałowice rozważa możliwość przygotowania i złożenia wniosku do tego projektu. Warunkiem przystąpienia Gminy Michałowice do prac przygotowawczych jest wyrażenie przez naszych mieszkańców odpowiedniego zainteresowania wspólną realizacją
przedsięwzięcia. Duże zainteresowanie pozwoli na kompleksową realizację projektu i tym
samym zwiększy szanse na pozytywną ocenę wniosku aplikacyjnego.
Energia słoneczna jest powszechnie dostępnym, całkowicie czystym
i najbardziej naturalnym z dostępnych źródeł energii. Najefektywniej
może być wykorzystana lokalnie, zaspokajając zapotrzebowanie na ciepłą wodę i ciepło. Dużą zaletą jej
użytkowania jest łatwa adaptacja,
zwłaszcza do celów i potrzeb gospodarstwa domowego.
Obecnie, energia słoneczna wykorzystywana jest w Polsce głównie
jako źródło ciepła poprzez instalacje
solarne ogrzewające powietrze lub
wodę. Podstawowym elementem instalacji solarnej są kolektory słoneczne, montowane najczęściej na dachach budynków mieszkalnych lub
gospodarczych. Można je także montować na ścianach, czy na specjalnych stojakach jako urządzenia wolnostojące.

Przykładowy, podstawowy schemat
instalacji solarnej do przygotowania
ciepłej wody użytkowej.
Źródło: http://www.vzis.eu

Kolektory słoneczne to urządzenia, które wykorzystują energię promieniowania słonecznego, w postaci fal elektromagnetycznych docierających do Ziemi. W kolektorach zachodzi zjawisko
tzw. konwersji, czyli zamiany energii promieniowania słonecznego na ciepło.
Instalacja solarna, która pozwala na przygotowanie ciepłej wody użytkowej lub na dogrzewanie domu stanowi zespół odpowiednio dobranych do siebie i wspólnie działających elementów,
wśród których najistotniejsze to:
y kolektory słoneczne (płaskie lub próżniowe),
y izolowany zbiornik ciepłej wody,
y panel pompowo-sterujący
(instalowany na zbiorniku),
y przeponowe naczynie wyrównawcze,
y glikol do napełniania instalacji,
y zawór mieszający.
Zamiana energii promieniowania słonecznego odbywa się w specjalnych elementach kolektorów słonecznych, zwanych absorberami.
Odpowiednio podgrzany nośnik zostaje przepompowany do wymiennika ciepła, którym jest
zazwyczaj wężownica. Wymiennik przejmuje ciepło z płynu solarnego i przekazuje go do wody
użytkowej lub przemysłowej. Następnie wychłodzony już czynnik trafia z powrotem do kolektora, gdzie następuje jego ponowne podgrzanie.
Kolektory wykorzystuje się nie tylko do ogrzewania pomieszczeń i do podgrzewania wody
użytkowej w domach, ale także powszechne ich
zastosowanie może być w gospodarstwach rolnych, obiektach sportowych i rekreacyjnych oraz
zakładach przemysłowych, czy do ogrzewania
wody w basenach.

WOREK Z GORYCZĄ DO RECYKLINGU
Niewątpliwie bardzo korzystnym dla mieszkańców działaniem gminy było wprowadzenie pojemników do segregowania odpadów.Długo oczekiwane, stanęły w różnych
punktach. W szkołach, w klasach 0-3 przeprowadzono zajęcia dla dzieci, budujące
świadomość ekologiczną, ze szczególnym
naciskiem na segregowanie odpadów. Jednak niektórzy dorośli, nie pamiętają do jakich celów omawiane pojemniki służą.
Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości obowiązany jest do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Michałowice” (§ 3 pkt 1, ppkt 5). Osoba taka
jest zobligowana do zawarcia i posiadania umowy
z uprawnionym podmiotem na odbiór tych odpadów (w/w regulamin § 15, pkt 1). Postawione przez
gminę pojemniki mają tylko wspierać selektywną
gospodarkę odpadami, a nie ją zastępować.
Niestety część mieszkańców naszej gminy postępuje niezgodnie z obowiązującym prawem
miejscowym. Do pojemników wkładane jest dosłownie wszystko, podczas gdy każdy jego kolor
pozwala tylko i wyłącznie na wrzucanie określone-
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go rodzaju odpadów.
I tak do pojemników:
y niebieskich –
możemy wkładać
tylko odpady
papierowe,
y żółtych – opakowania plastikowe,
y białych lub zielonych – produkty
szklane.
Sami nie szanujemy
faktu posiadania pojemników. Stawiamy
pod nimi wszystko co
zbędne w domu np.
foteliki samochodowe, Worki z odpadami są często ustawiane obok pojemników.
stare umywalki, czy
drzwi garażowe. Pojemniki obstawione workami samych zależy, jak nasza okolica będzie wygląz odpadami, czy wielkogabarytowymi przedmio- dała. Zadbajmy wspólnie o nią. Jej wizerunek
tami, przedstawiają nas jako osoby tylko pozor- świadczy o naszej kulturze i zachowaniach.
nie dbające o środowisko. Wrzucane są niespłaszczone butelki i inne przestrzenne opakowania.
Opracowano na podstawie listu
W efekcie kontenery szybko się przepełniają.
Marty Łukaszewicz – organizatora
Na pewno towarzyszy nam pewien niesmak,
Granickiej Akcji Lokalnego Sprzątania Świata
gdy przejeżdżamy obok nich. Jednak to od nas
„Las Rangers” www.lasrangers.pl
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UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXVII SESJI
Uchwała Nr XXXVII/245/2009
w sprawie dokonania zmian w budżecie
Gminy Michałowice na 2009 rok
Zgodnie z tą uchwała zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę
2 418 921,92zł, zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 1 277 214,08zł.
Dokonano zmian w przychodach i rozchodach budżetu, w wyniku których
uległ zmniejszeniu niedobór budżetowy o kwotę 3 696 096zł. Zmniejsze-

nie niedoboru budżetowego przyczyni się do zmniejszenia planowanych
do zaciągnięcia kredytów w roku bieżącym. Jednocześnie w planie zadań
inwestycyjnych dokonano zmian w planowanych nakładach finansowych.

Uchwała Nr XXXVII/246/2009
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2010 rok
Nie wzrośnie w Gminie Michałowice podatek od nieruchomości. Na
2010 rok Rada Gminy uchwaliła wysokość stawek podatku na poziomie
roku ubiegłego tj. w następujących wysokościach:
1. od gruntów:
a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,73 zł od 1m2 powierzchni,
b. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych 3,90 zł od 1 ha powierzchni,
c. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,20 zł od 1m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
a. mieszkalnych 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Uchwała Nr XXXVII/247/2009
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na 2010 rok na terenie Gminy Michałowice
Również nie wzrośnie w Gminie Michałowice podatek od środków
transportowych. Na 2010 rok Rada Gminy uchwaliła wysokość stawek podatku na poziomie roku ubiegłego tj. w następujących wysokościach:
y od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
– powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700zł
– powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 100zł
– powyżej 9 ton do poniżej 12 ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 400zł
y od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wysokość stawek określa się w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
y od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do poniżej 12 ton . . . . . . . . 1 600zł
y od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8
pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia wysokość stawek określa się w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały;
y od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 400zł
y od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton wysokość stawek określa się w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
y od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
– mniejszej niż 30 miejsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 600zł
– równej lub wyższej niż 30 miejsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000zł

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/247/2009
Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 2 uchwały
Liczba osi
i dopuszczalna
masa całkowita
Nie mniej Mniej niż
niż

Dwie osie
12
13
13
14
14
15
15
Trzy osie
12
17
17
19
19
21
21
23
23
25
25
Cztery osie i więcej
12
25
25
27
27
29
29
31
31

Stawka podatku w złotych
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznawanym
za równoważne

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1.460
1.520
1.562
1.624

1.766
1.818
1.868
1.890

1.654
1.704
1.766
1.818
1.868
1.920

2.032
2.082
2.134
2.186
2.246
2.298

2.032
2.082
2.134
2.196
2.298

2.400
2.450
2.522
2.690
2.690
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Z GMINY MICHAŁOWICE
Załącznik nr 2
do Uchwały XXXVII/247/2009

Załącznik nr 3
do Uchwały XXXVII/247/2009

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 uchwały

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

Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy +
przyczepa (w tonach)
Nie mniej Mniej niż
niż

Stawka podatku w złotych

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

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1.356
1.460
1.592
1.910

1.490
1.592
1.858
2.072

1.980
2.082

2.080
2.502

1.980
2.186

2.080
2.690

Dwie osie
12
18
25
31

18
25
31

Trzy osie
12
40

40

Cztery osie i więcej
12
40

40

Liczba osi
i dopuszczalna
masa całkowita
zespołu pojazdów:
naczepa/ przyczepa
+ pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej Mniej niż
niż

Jedna oś
12
18
18
25
25
Dwie osie
12
28
28
33
33
38
38
Trzy osie i więcej
12
38
38

Stawka podatku w złotych

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

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

382
484
596

462
564
728

504
710
1.006
1.312

564
974
1.640
1.936

862
1.108

1.640
2.080

Uchwała Nr XXXVII/248/2009
zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Podejmując tę uchwałę Rada Gminy zwiększyła zakres przedmiotowy
zwolnień od podatku od nieruchomości o grunty i budynki zajęte na pro-

wadzenie działalności w zakresie zadań publicznych - ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Uchwała Nr XXXVII/249/2009
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Rada Gminy ustaliła na terenie Gminy Michałowice stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 4% różnicy między wartością nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń wodociągowych lub urządzeń
kanalizacyjnych, a wartością nieruchomości po ich wybudowaniu. Jednocześnie uchylono uchwałę Nr XXVIII/238/2005 Rady Gminy Michałowice

z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej
opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w której stawkę procentową opłaty adiacenckiej określono
w wysokości 50 %.

Uchwała Nr XXXVII/250/2009
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół
prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego,
na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Michałowice dla prowadzonych na terenie Gminy Michałowice:
1. publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz publicznych przedszkoli specjalnych,
2. publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, w tym
z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem publicznych szkół podstawowych specjalnych i publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych
szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
3. publicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia
07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”,

4. niepublicznych przedszkoli, oraz niepublicznych przedszkoli specjalnych,
5. niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, w których realizowany jest
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
6. niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych innych
niż szkoły wymienione w pkt 5, których zakładanie i prowadzenie należy
do ustawowych zadań gminy,
7. niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty

Uchwała Nr XXXVII/251/2009
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2010
W uchwale przyjęto program działania przeciwko narkomanii na rok
2010. W programie określono cele globalne i jednostkowe. Główne strategie programu, zasady finansowania oraz zadania, które są finansowa-
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ne z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Na 2010r. na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 20 000zł.

Z GMINY MICHAŁOWICE
Uchwała Nr XXXVII/252/2009
w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na 2010 r.
W przyjętej uchwale określono cele gminnego programu, działania jakie
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych podejmie gmina realizując zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zasady wynagradzania członków
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych. Środki finansowe na realizacje zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na 2010r. na realizację programu
zaplanowano kwotę 160 000zł. Zagwarantowano również, że w przypadku
zwiększenia wpływów z tytułu wydanych zezwoleń priorytetem będą zajęcia profilaktyczne i sportowe.

Uchwała Nr XXXVII/253/2009
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr ew. 576/1 w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś,
stanowiącą własność Gminy Michałowice.
Rada Gminy wyraziła zgodę na ustanowienie przez Gminę Michałowice służebności przesyłu na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości zabudowanej, uregulowanej w KW nr WA1P/00075241/4, stanowiącej działki ew. nr 575/1 i 575/2 o łącznej powierzchni. 2 276 m2, położonej

w obrębie ew. wieś Komorów Wieś, gmina Michałowice, polegającej na położeniu przyłącza wodociągowego na działce ew. nr 576/1, stanowiącej
własność Gminy Michałowice.

Uchwała Nr XXXVII/254/2009
w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości położonej we wsi Komorów Osiedle,
stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
Rada Gminy wyraziła zgodę na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych
trzech lat dotychczasowemu dzierżawcy Pani Annie Kochlewskiej i Barbarze Trześniewskiej wspólnikom spółki cywilnej p.n. „ANBAR” S.C., części nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 813/4 o pow. 24 m2,

dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą nr KW
8572, będącej własnością Gminy Michałowice, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Osiedle.

Uchwała Nr XXXVII/255/2009
w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości położonej we wsi Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
Rada Gminy wyraziła zgodę na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych
trzech lat dotychczasowemu dzierżawcy Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, części działki ewi-

dencyjnej nr 215 o powierzchni 949 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Sokołów.

Uchwała Nr XXXVII/256/2009
zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009-2013
Rada Gminy dokonała zmian w mieszkaniowym zasobie gminy, któryzmniejszył się o 3 lokale oraz zmian w nakładach finansowych przezna-

czonych na remonty. Uaktualnione koszty remontów zostały określone
na podstawie oferty wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu.

Uchwała Nr XXXVII/257/2009
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2010 rok
W przyjętym przez Radę Gminy „Programie..” określono obszary współpracy, którymi są: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, sport i turystyka, profilaktyka uzależnień. Współpraca będzie mogła przybierać formy: zlecania podmiotom, w ramach realizacji Programów
współpracy zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków. Ustalono zadania realizowane w ramach programu roku 2010, którymi będą;
1. dla obszaru kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
– wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych,
– wspieranie przedsięwzięć artystycznych oraz rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w różnych dziedzinach (koncerty, festyny, przeglądy i warsztaty twórcze),
2. dla obszaru kultura fizyczna, sport i turystyka:
– wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu,

– rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci
i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym,
– - organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów, itp.,
– wspieranie udziału reprezentacji gminnych w imprezach i zawodach
sportowych o zasięgu ponad gminnym, powiatowym, wojewódzkim
oraz poza granicami kraju,
– organizacja obozów i zgrupowań sportowych oraz rajdów turystycznych,
3. dla obszaru profilaktyka uzależnień:
– wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień,
– wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym,
– powierzanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci
i młodzieży.
Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z form: powierzenie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji, lub
wsparcie realizacji takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji. Zlecenie
zadań nastąpi, w trybie konkursu, chyba, że przepisy odrębne przewidują
inny tryb zlecania. Konkursy będzie ogłaszał Wójt Gminy Michałowice.

Uchwała Nr XXXVII/258/2009
w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2010 nowych licencji na wykonywania transportu drogowego taksówką
Na 5 określono liczbę nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką na obszarze Gminy Michałowice przeznaczonych

do wydania w 2010 roku

Uchwała Nr XXXVII/259/2009
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
1. Istniejącej drodze stanowiącej działkę nr ew. 298/15, położoną w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Wieś nadano nazwę „Paproci”.
2. Istniejącej drodze stanowiącej działki nr ew. 304/10 i 305/4, położone w

obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Wieś nadano nazwę „Pod Borem”.
3. Istniejącej drodze stanowiącej działkę ew. nr 333/1, położoną w obrębie
ewidencyjnym wieś Sokołów, nadano nazwę „Księdza Michała Woźniaka”.
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INFORMACJE LOKALNE

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU GMINY
05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 34, sekretariat@michalowice.pl, www.michalowice.pl
fax: (22) 723 81 78 wew. 190
Centrala: (22) 723 81 78, (22) 723 93 32, (22) 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 – (22) 723-87-55
Stanowisko ds. Kultury – (22) 723-83-00
Planowanie i Zagospodarowanie 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

Kasa – (22) 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. (22) 758 27 93

GMINNE PRZEDSZKOLE W MICHAŁOWICACH
ul. Szkolna 13, 05-816 Michałowice,
tel. (22) 723 83 80

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI
ul. Główna 96, 05-806 Komorów, tel. (22) 758 26 63

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MICHAŁOWICE
ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice, (budynek szkoły podstawowej)
tel./fax. (22) 723 86 00

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów,
tel. (22) 758 06 37 szkoła podstawowa • tel. (22) 723 02 48 gimnazjum i liceum

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MICHAŁOWICACH
ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice,
tel. (22) 723 86 21 szkoła podstawowa im. Jana Pawła II
tel. (22) 753 03 40 gimnazjum im. Józefa Poniatowskiego

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOMOROWIE
ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów,
tel. (22) 758 01 84

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWEJ WSI
ul. Główna 96, 05-806 Komorów
tel. (22) 758 26 05 szkoła • tel. (22) 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. (22) 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. (22) 723 41 70, (22) 723 73 27, (22) 604 65 00; Sekretariat: (22) 604 65 02
Fax (22) 604 64 06, (22) 604 65 07 (wszystkie telefony czynne całodobowo)
Komenda Powiatowa: (22) 758 60 81 do 85, (22) 604 62 13

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

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W PRUSZKOWIE
telefon alarmowy (22) 758 77 01

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ WODROL S.A., SUW
Komorów tel. (22) 758 09 17
Pogotowie Wodociągowe WODROL tel. 0 694 404 982, 0 694 404 967
Sieć wodociągową w Osiedlu Michałowice i Osiedlu Ostoja w Komorowie
obsługuje MPWiK
MPWiK Pruszków Biuro Obsługi: tel. (22) 445 63 00
Pogotowie Wodociągowe MPWiK tel. (22) 445 62 11 lub 0784 021 226 021 226

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWEJ WSI
ul. Gówna 2, 05-806 Komorów – telefon alarmowy (22) 758 26 877
STAROSTWO POWIATOWE – tel. (22) 738 14 00
Referat drogowy tel. (22) 738 15 56, (22) 738 15 57, (22) 738 15 59
POGOTOWIE ENERGETYCZNE
Rejon Pruszków tel. (22) 738 23 00 • Rejon W-wa (ul. Włodarzewska) tel. (22) 821 52 11
POGOTOWIE GAZOWE
Awarie: tel. 992, (22) 621 24 71, fax. (22) 629 76 54
OŚWIETLENIE ULICZNE Konserwator oświetlenia ulicznego (do grudnia 2009)
firma „RAR” R. Olewiński R. Wachowski Spółka Jawna
Awarię należy zgłaszać pod nr tel.: (22) 839-46-10, (22) 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 (22) 758 00 85
RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7, tel. (22) 753 04 04
Przychodnia Lekarska ZDROWIE Komorów
ul. Turkusowa 5, tel. (22) 759 16 57
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 9, tel. (22) 723 91 83
Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 10, tel. (22) 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

