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STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO UCHWALONE

Po 5 latach prac nad studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Michałowice, zostało ono uchwa-
lone.
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OTWARCIE DOMU KULTURY
„BEZ MURÓW” W KOMOROWIE

W sobotę, 5 marca, w komorowskiej szkole
odbyło się otwarcie Domu Kultury „bez
murów”. Otwarcia dokonał Krzysztof Grabka,
wójt naszej gminy, który objął honorowy
patronat nad wydarzeniem.
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PŁACĄC PODATEK

WMIEJSCU ZAMIESZKANIA
POMAGASZ GMINIE

Zachęcamy Państwa do rozl iczenia podat-
ku dochodowego za 201 0 rok zgodnie ze
swoim faktycznym miejscem zamieszka-
nia, a nie zameldowania.
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WYBORYW JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH
W marcu 201 1 r. odbyły się wybory sołty-
sów i rad soleckich oraz przewodniczących i
członków zarządów osiedli. Miały one miej-
sce podczas zebrań wiejskich w sołectwach i
zebrań mieszkańcówosiedli.

Po wyborach samorządowych w 201 0 roku
rozpoczęła się kolejna kadencja rady gminy i
wójta. Zgodnie ze statutem jednostek pomoc-
niczych gminy Michałowice (sołectw i osiedli),
wybory sołtysów i rad soleckich oraz przewod-
niczących i członków zarządów osiedli musiały
zostać zarządzone przez radę gminy, nie póź-
niej niż 3 miesiące po wyborach. Prawo do gło-
sowania i wyboru mieli wszyscy mieszkańcy
sołectw/osiedli, którzy najpóźniej w dniu ze-
brania  ukończyli 1 8 lat i stale zamieszkują na
obszarze jednostki pomocniczej.

We wszystkich zebraniach uczestniczyli wójt
Krzysztof Grabka, przewodniczący rady gminy,
Paweł Rajski oraz radni, którzy gratulowali zwy-
cięzcom i życzyli owocnej współpracy.

Przewodniczący rady gminy przybliżał
uczestnikom zebrań koncepcję pracy i priory-
tety Rady Gminy Michałowice. Mówił o reago-

waniu i odnoszeniu się do spraw doraźnych,
rozbudowie infrastruktury i opracowaniu pla-
nów zagospodarowania przestrzennego.
Wskazał na konieczność opracowywania har-
monogramów inwestycyjnych tak, aby były
one czytelne dla mieszkańców. Radny zapew-
nił, że jako przewodniczący będzie dbał o to,
aby działania rady były jak najbardziej czytelne
i przejrzyste.
Natomiast wójt Krzysztof Grabka odnosił się
bezpośrednio do zagadnień i problemów, któ-
re były poruszane na zebraniach przez miesz-
kańców.

Frekwencja w wyborach w poszczególnych
miejscowościach była bardzo zróżnicowana -
od zaledwie 3,8% do ponad 22 %.

W 8 sołectwach, dotychczasowi sołtysi zosta-
li ponownie obdarzeni zaufaniem przez miesz-
kańców i będą sprawowali tę funkcję kolejne 4
lata. W pozostałych jednostkach, powołano no-
wych sołtysów oraz przewodniczących osiedli.
Wybrane osoby są jednak doskonale znane
mieszkańcom ze swej społecznej działalności.
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Rozstrzygnięto postępowanie przetargo-
we na wykonanie pełnej dokumentacji
prokjektowo-kosztorysowej sieci oświ-
etlenia ulicznego na terenie Gminy Mi-
chałowice. Dokumentację wykona firma
Transprojekt Gdański Sp. z o.o. z Gdańska.
Wartość: 46.629,30 zł.
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe
na remont cząstkowy dróg i ulic o na-
wierzchni bitumicznej na terenie gminy.
Roboty będzie prowadziła firma ANAT Ro-
boty Drogowe z Płochocina. Łączna ich
wartość wyniesie : 620 tys. zł.
Trwa postępowanie przetargowe na prze-
budowę ul. Mickiewicza w Michałowi-
cach.
Trwa postępowanie przetargowe na prze-
budowę ciągu drogowego złożonego
z ul. Kotońskiego i Wiejskiej w Komoro-
wie.

W związku z tym, iż Urząd Gminy Micha-
łowice będzie nieczynny w dniu 2 maja
201 1 r. (poniedziałek), dniem wyznaczo-
nym do pracy dla urzędu została sobota
7 maja 201 1 r.
Serdecznie zachęcamy mieszkańców gmi-
ny do korzystania z kompleksu boisk Orlik
201 2 w Sokołowie, przy ul . Wspólnoty
Wiejskiej.
Na obiekcie, od poniedziałku do piątku
w godz. 1 6.00-20.00 oraz w weekendy
w godz. 1 0.00-20.00, zajęcia sportowe ko-
ordynować będzie pełniący dyżur ins-
truktor sportowy, który będzie do Państwa
dyspozycji .
Wobec napływających niekorzystnych sy-
gnałów odnośnie przyszłości placówki
poczty polskiej i ogłoszonym przetargu na
utworzenie agencji pocztowej w Komoro-
wie, wójt oraz radni gminy wystosowali pi-
sma do dyrekcji poczty, mające na celu
określenie zamierzeń, dotyczących pla-
cówki w Komorowie. Jak dotąd dyrektor
Poczty Polskiej Oddziału Warszawa Za-
chód, spotkał się z wójtem, radnymi oraz
mieszkańcami podczas V sesji Rady Gminy
Michałowice. W dalszym ciągu oczekujemy
na wpływ pisemnego potwierdzenia posta-
nowień dotyczących poczty w Komorowie.
Burmistrz zaprzyjaźnionej włoskiej gminy
Vico Nel Lazio przebywał w naszym kraju
od 4 do 9 marca 201 1 roku. Zaszczycił swo-
ją obecnością uroczystość Otwarcia Domu
Kultury "bez murów" w Komorowie (art. str.
9) oraz turniej koszykówki Mazovia Cup
201 1 w Nowej Wsi (art. str.1 1 ) Miał możl i-
wość zwiedzenia Muzeum Powstania War-
szawskiego oraz odwiedził Łowicz. Podczas

wizyty w Urzędzie Gminy Michałowice, wło-
skiemu gościowi zaprezentowano wizual i-
zację nowego budynku urzędu oraz rozma-
wiano o współpracy pomiędzy naszymi
gminami, która trwa już od 2003 r. Opiera
się ona m.in. na wymianie młodzieży i osób
starszych, wspólnym organizowaniu i ucze-
stniczeniu w spotkaniach seminaryjnych.
Pozwala to obydwu stronom na bliższe po-
znanie krajów, ich historii , kultury i obycza-
jów.
Waldemar Widlicki, mieszkaniec i sołtys
miejscowości Pęcice, będzie reprezentował
gminę Michałowice w Radzie Powiatowej
Mazowieckiej Izbiy Rolniczej , działającej
na rzecz rozwiązywania problemów rolnic-
twa i wpływającej na kształtowanie pol ityki
rolnej w kraju oraz uczestniczącej w jej re-
al izacji .
W wyborach, które odbyły się 3 kwietnia,
był kandydatem, który zyskał aprobatę wy-
borców. Prawo kandydowania do Powiato-
wych Izb Rolniczych oraz uczestniczenia
w głosowaniu przysługiwało osobom fi-
zycznym i prawnym będącym podatnikami
podatku rolnego i dochodowego z działów
produkcji rolnej
Rozpatrzono wnioski o przyznanie stypen-
dium im. Jana Pawła II . Ze względu na du-
żą ilość złożonych wniosków, jako główne
kryterium uznano średnią ocen z ostatnie-
go semestru 4,4 i powyżej.
Stypendium w kwocie 420 zł miesięcznie
otrzymali: Maciej Dziuba, Natal ia Gendek,
Olga Kamińska, Monika Kamińska, Aleksan-
dra Kozarzewska, Daniel Kontowski, Kata-
rzyna Kwiatkowska, Urszula Michalska,
Agnieszka Sterczyńska, Kamil Skoneczny,
Dariusz Szulc, Dorota Zapisek.

Studentom gratulujemy wysokiej śred-
niej ocen i życzymy dalszych sukcesów.
Przypominamy, że dowody osobiste wy-
dawane są terminowo i ich ważność wy-
nosi:
- 1 0 lat – w przypadku osób, które ukoń-

czyły 1 8 lat.
- 5 lat – w przypadku osób, które w dniu

wydania dowodu nie ukończyły 1 8 roku
życia

- Czas nieoznaczony – w przypadku osób,
które ukończyły 65 lat, o ile zwróciły się o
wydanie dowodu osobistego z takim ter-
minem ważności;

Dowody osobiste wydane w 2001 roku ,
tracą ważność w 201 1 r. W związku z tym
prosimy o sprawdzanie terminu ważności
dowodu , w celu uniknięcia problemów wy-
nikających z braku ważnego dokumentu
tożsamości.
O  wymianę dowodu osobistego należy

wystąpić nie później niż na 30 dni przed
upływem terminu ważności dokumentu,
gdyż zostaną unieważnione „z urzędu”
(bez informowania strony o tym fakcie ).
Nowa forma aktywizacji osób bezrobot-
nych - od 1 5 marca 201 1 roku 1 0 osób
bezrobotnych, korzystających ze świad-
czeń pomocy społecznej rozpoczęło real i-
zację prac społecznie użytecznych na tere-
nie gminy, w wymiarze do 1 0 godzin ty-
godniowo. Osoby te pracują na rzecz szkół
w Komorowie i Nowej Wsi, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu
Gminy Michałowice.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice, w okresie od
1 .01 .201 1 r do 31 .1 2.201 1 r. real izuje
projekt „Aktywnie do rozwoju”. Projekt
współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej.
Kierowany jest do 1 6 osób korzystających
z pomocy społecznej oraz osób z oto-
czenia tj. 24 mieszkańców gminy.
W ramach projektu stosowane będą m.
inn. następujące instrumenty:
1 . dla osób objętych kontraktami socjal-
nymi - terapia psychologiczna, poradnic-
two specjal istyczne, warsztaty umiejętno-
ści psychospołecznych, 1 kurs prawa jazdy.
2. dla uczestników Programu Aktywno-
ści Lokalnej i ich otoczenia - poradnic-
two specjal istyczne, warsztaty zasadnego
gospodarowania budżetem domowym,
warsztat przygotowujący do powrotu na
rynek pracy, warsztat umiejętności inter-
personalnych, warsztat wychowawczy,
warsztat jak radzić sobie ze stresem,
warsztat dla wolontariuszy, Dzień Wolon-
tariatu, warsztat skierowany na poprawę
motywacji i kreowanie własnego wizerun-
ku w pracy
3. w ramach działań środowiskowych
dla wszystkich uczestników i mieszkań-
ców gminy - wydarzenie integracyjne
„Czerwiec Aktywnych Społeczności”, - trzy
wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, jed-
nodniowy wyjazd integracyjny, 1 spotka-
nie obywatelskie; 3 warsztaty tworzenia
biżuterii
Wszystkie osoby zainteresowane prosi-
my o zgłaszanie się do pracownika so-
cjalnego GOPS Gminy Michałowice; Pa-
ni Ewy Zalewskiej tel. 533  01 2  565, (22)
758 27 9, e-mail zalewska@michalowi-
ce.pl
Ruszyła nowa strona internetowa przed-
szkola w Michałowicach. Zapraszamy do
jej odwiedzenia www.przedszkole.micha-
lowice.pl
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wę ujęcia przeznaczono działkę, ale sprawę
od lat blokuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji. Dysponuje ono siecią
wodociągów i nie chce zrezygnować z zys-
ków, jakie przynosi dostarczanie wody. Różne
aspekty tego zagadnienia przedstawiał wójt
gminy Michałowice Krzysztof Grabka.

Niemal tyle samo czasu co omawianie spra-
wy ujęcia wody dla zachodniej części gminy
zajęło wójtowi odpowiada-
nia na pytania dotyczące
budowy ratusza. Inwestycja
ma zostać zrealizowana w
ciągu dwóch lat.

Roman Bedyński – prze-
wodniczący Zarządu Osiedla
Michałowice w Michałowi-
cach mieszka od 1 2 lat. Rok
temu przeszedł na emerytu-
rę. Jako społecznik posiada
duże doświadczenie: w War-
szawie był radnym gminy
Centrum i dzielnicy Ochota.
Ukończył Wydział Mecha-
niczny Energetyki i Lotnic-
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była Maria Walter-Kochel , na którą głosowały
1 04 osoby. W wyborach uczestniczyło 1 29
mieszkańców Komorowa i Granicy. Maria
Walter-Kochel , mieszka w Granicy. Prezentu-
jąc swoją kandydaturę powiedziała, że pra-
gnie zająć się problematyką rodzinną,
a szczególnie dziećmi. Tak by każde dziecko
mogło rozwijać swoje zdolności oraz umie-
jętności, które w przyszłości pomogą w bu-
dowaniu większej świadomości społecznej.
Maria Walter-Kochel jest matką 6 dzieci.

Do Zarządu Osiedla Komorów (Komorów,
Granica) weszl i również: Marek Biskot, Mał-
gorzata Brykalska, Jerzy Cichecki, Michał Je-
żewski, Elżbieta Wyżycka, Marta Lewin, Tade-
usz Sztec i Grzegorz Tyszko.

Zanim odbyło się głosowanie, Michał Je-
żewski, dotychczasowy przewodniczący za-
rządu, przekazał sprawozdanie z prac zarzą-
du. Zebranie wyborcze trwało przeszło trzy
godziny, a wybory przewodniczącego i człon-
ków zarządu je zdominowały.

Beata Izdebska

OSIEDLE KOMORÓW (Komorów, Granica)

Przewodniczącą Zarządu Osiedla Komo-
rów (Komorów, Granica) została Agniesz-
ka Kaczorowska-Budek. Głosowało na nią
88 osób. Jej konkurentem był Wojciech
Asiński, którego poparły 52 osoby.

Obydwaj kandydaci byl i znani większości
mieszkańcom. Agnieszka Kaczorowska-Bu-
dek była członkiem zarządu w latach 2008-
201 1 , w wyborach samorządowych w 201 0
roku kandydowała na radną. Natomiast Woj-
ciech Asiński był przewodniczącym Zarządu
Osiedla Komorów (Komorów, Granica) w

2007 r., lecz z powodu natłoku
pracy zawodowej musiał zrezy-
gnować z tej funkcji .

Agnieszka Kaczorowska-Bu-
dek jako nowa przewodniczą-
ca, podziękowała za zaufanie i
powiedziała, że będzie starała
się skutecznie dbać o dobro
Komorowa i Granicy. Jednym z
ważniejszych jej celów jest to,
aby okolica nie stała się prze-
ludnionym przedmieściem
Pruszkowa.
Drugie głosowanie dotyczyło

wyboru członków zarządu. Do
zarządu weszło dziewięć osób.
Największą l iczbę głosów zdo-
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OSIEDLE MICHAŁOWICE

Przewodniczącym zarządu został Roman
Bedyński. Do Zarządu Osiedla Michałowice
weszli: Paweł Cichocki, Jerzy Haber, Maria
Marczak, Grażyna Matysiak, Bożena Mi-
chalska, Piotr Mruk, Helena Nassalska, Be-
ata Rycerska i Janusz Sieciński.

Uprawnionych do głosowania było 2308
mieszkańców osiedla Michałowice, a w wybo-
rach wzięły udział 92 osoby. Przed przystąpie-
niem do głosowania sprawozdanie z działal-
ności zarządu osiedla przedstawiła Anna
Olak-Popko, przewodnicząca zarządu kaden-
cji 2007-201 1 , która ze względu na sprawowa-
nie mandatu radnej, nie kandydowała w wy-
borach.

W głosowaniu na przewodniczącego zarzą-
du osiedla Bożena Michalska otrzymała 33
głosy, a Roman Bedyński 55.

W międzyczasie wykonywania procedur
głosowania, w tzw. sprawach wniesionych
omawiano przede wszystkim sprawę podłą-
czenia osiedla Michałowice do własnego uję-
cia wody. Odwiert został wykonany, na budo-

twa (MEL) na Politechnice Warszawskiej.
W swojej bogatej karierze zawodowej był
m.inn. pracownikiem naukowym Instytutu
Energetyki i OBRC przy SPEC, wykładowcą
w Instytucie Politechnicznym w Hoon w Libii,
a ostatnio dyrektorem KWH Pipe, fińskiej fa-
bryki polietylenowych rur dla wodociągów
i kanalizacji w Kleszczowie.

Stanisław Szałapak

SOŁECTWO KOMORÓW

Mieszkańcy sołectwa Komorów podczas
zebrania ponownie wybrali Tadeusza Li-
stosza na sołtysa. Do rady sołeckiej we-
szło pięć osób.

W sołectwie Komorów uprawnionych do
głosowania jest 549 osób, natomiast w ze-

braniu uczestn iczyło niewiele ponad 40
osób.

Na stanowisko sołtysa zgłoszone zostały
trzy kandydatury: Katarzyna Parzyńska, Ur-
szu la Skwarczńska i Tadeusz Listosz. Sołty-
sem w został Tadeusz Listosz, wieloletn i
sołtys sołectwa Komorów. Głosowało na
niego 27 osób. Do rady sołeckiej zostal i wy-

brani : Katarzyna Parzyńska, Urszula Skwar-
czńska, Krzysztof Łopata, Marek Więch
i Marta Włodarczyk.

Sprawozdanie z działa lności sołtysa i ra-
dy sołeckiej przedstawiła Ewa Fortin i , czło-
nek rady sołeckiej . Podała, że odbyło się
sześć zebrań, na których mieszkańcy byl i
informowani o najważniejszych sprawach
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tof Grobelny (37), Kazimiera Jasińska (33) i Ja-
dwiga Bazga (31 ).

W czasie przewidzianym na sprawy różne
wójt Krzysztof Grabka odpowiadał na pytania
obecnych. Poruszone zostały między innymi
tematy rozbudowy
szkoły w Nowej Wsi,
budowy drugiego
etapu ogródka jorda-
nowskiego i możliwo-
ści udostępnienia ist-
niejącej już części dla
wszystkich dzieci oraz
odwodnienia tere-
nów nad smugiem.

Marian Bośka – jest
mieszkańcem Nowej
Wsi od 1 968 roku. Od
1 975 roku, przez 1 3
lat pełnił tu funkcję
sołtysa. Po latach
przerwy, które prze-
znaczył na pracę za-
wodową, ponownie
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wsi .
Kolejnym punktem zebrania były sprawy

wniesione, czyl i pytania do wójta. Miesz-
kańcy pytal i o możl iwość utworzenia w
najbl iższym czasie świetl icy wiejskiej .
Krzysztof Grabka powiedział, że ma pewną
koncepcję, a le jest jeszcze zbyt dużo nie-
wiadomych. Dodał jednak, że jest to ważna
sprawa dla mieszkańców i będzie o to za-
biegał. Być może – dodał, uda się urucho-
mić świetl icę w budynku obecnego SUW-u
(stacj i uzdatn ian ia wody) , a le jest to spra-
wa przyszłości . Przed nami jest ogromne
zdanie, którym jest budowa nowej siedziby
urzędu gminy. Po przeniesien iu urzędu do
Reguł, będzie można zrobić pewne przesu-

n ięcia lokalowe.
Wrócił również temat

segregowania odpa-
dów i nielegalnych
śmietn isk, wszyscy jed-
nak zgodnie stwierdzi l i ,
że w tej kwesti i zmieni-
ło się na lepsze. Odkąd
monitorowane jest
miejsce, gdzie nielegal-
n ie wyrzucane są śmie-
ci , sytuacja znacznie
poprawiła się.

Beata Izdebska

SOŁECTWOMICHAŁOWICE

Sołtysem została Adriana Król-Popiel, w
skład rady weszli: Agata Borychowska,
Marcin Kaczorowski oraz Mirosław Pyć.

Uprawnionych do głosowania w Michałowi-
cach Wsi jest 276 osób, a wzięło udział 42. Na
sołtysa zostały zgłoszone 3 kandydatury: ustę-
pujący sołtys Józef Tatar, Katarzyna Demkie-

wicz oraz Adriana Król-
Popiel.

Jak powiedzieli m.in.
kandydaci na sołtysa i
do rady sołeckiej, Mi-
chałowice Wieś zamie-
nia się w osiedle, po-
dobnego do osiedla
Michałowice. Upraw
rolnych na terenie so-
łectwa nie prowadzi się,
a pod budowę domów
udostępniane są kolej-
ne grunty. Najpilniej-
szymi zadaniami do wy-
konania, jak stwierdzil i
na zebraniu mieszkań-

cy, są: budowa chodnika na ul. ks. Józefa Po-
niatowskiego, bo „jest to droga przez mękę
dzieci do szkoły” oraz budowa placu zabaw.
Nową radę sołecką zdominowały mamy, które
chcą zadbać o dobro i bezpieczeństwo
wszystkich dzieci Michałowic Wsi.

Sprawozdanie z działania sołtysa i rady
w kadencji 2007-201 1 przedstawił Józef Tatar,
ustępujący sołtys.

Adriana Król-Popiel – sołtys Michałowic
Wsi- mieszkanka gminy Michałowice od uro-
dzenia. W Opaczy Kolonii mieszkała do zeszłe-
go roku. Z mężem prowadzi własną działal-
ność gospodarczą. Ukończyła w Warszawie:
technikum hotelarsko-gastronomiczne w Druk-
Turze, Gospodarkę Turystyczną – studia magi-
sterskie w Almamer oraz Zarządzanie Zasoba-
mi Pracy – studia podyplomowe w Szkole
Głównej Handlowej.

Stanisław Szałapak

SOŁECTWO NOWAWIEŚ

Mieszkańcy na sołtysa wybrali Mariana
Bośkę, a członkami nowej rady sołeckiej
zostali: Elżbieta Biczyk, Agata Tomaszew-
ska-Antoniewicz, Krzysztof Grobelny, Kazi-
miera Jasińska i Jadwiga Bazga.

W Nowej Wsi mieszkają 1 573 osoby upraw-
nione do głosowania, na czwartkowe zebranie
przybyło 75.

Przed rozpoczęciem głosowania Marian
Bośka, dotychczasowy sołtys Nowej Wsi, złożył
sprawozdanie z działalności rady sołeckiej.
Przedstawił również plany na przyszłość,
a więc budowę drugiego etapu ogródka jor-
danowskiego oraz budowę odwodnienia.

W czwartkowych wyborach na sołtysa zgło-
szonych zostało dwoje kandydatów: Marian
Bośka i Elżbieta Sieńko. Marian Bośka, uzyskał
45 głosów, natomiast Elżbieta Sieńko - 28.

Do Rady Sołeckiej Nowej Wsi kandydowało
1 1 osób. Najwięcej głosów uzyskali i do nowej
rady sołeckiej weszli: Elżbieta Biczyk (44 głosy),
Agata Tomaszewska-Antoniewicz (39), Krzysz-

wybrany został w roku 2007. Zna dobrze lokal-
ne środowisko, jego problemy i potrzeby.
Chce zaktywizować mieszkańców, aby wspól-
nie pracowali na rzecz Nowej Wsi.

Anna Bąkowska
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cję, podobnie jak w Opaczy Kolonii.
Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców

Opaczy Małej będzie, związane z budową po-
łudniowej obwodnicy Warszawy, przeniesie-
nie w inne miejsce kapliczki, ufundowanej
przez mieszkańców Opaczy Małej w 1 91 6 ro-
ku., która znajduje się przy ul. Targowej.
Wmurowano w nią list intencyjny, by idący na
wojnę poborowi z Opa-
czy Małej wrócil i. Cieka-
we, czy w czasie prze-
noszenia tego zabytku
sakralnego uda się od-
czytać list sprzed nie-
mal stu lat?

Barbara Budzyniak –
na sołtysa została wy-
brana po raz trzeci. Zna
wszystkich w swojej
miejscowości i wszyscy
ją znają. Mieszkańcy
Opaczy Małej żyją tu od
pokoleń. Ludności na-
pływowej jest niewiele.

SOŁECTWOOPACZ KOLONIA

Sołtysem została ponownie wybrana Graży-
na Grabka. W skład rady sołeckiej weszły:
Agnieszka Augustynowicz, Monika Koko-
rzycka, Anna Skoneczna i Anna Woźniczko.

W zebraniu wzięło udział 72 mieszkańców
Opaczy Kolonii.
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Jako kandydat do Rady Sołeckiej został zgło-
szony jeden pan, Feliks Kamiński, ale wyborcy
zadecydowali, iż Opaczą Kolonią rządzą wy-
łącznie panie.

Minioną kadencję 2007-201 0 podsumowała
sołtys Grażyna Grabka, przedstawiając spra-
wozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej.

Podczas liczenia głosów omawiane były
„sprawy wniesione”. Domino-
wał temat konsekwencji dla
Opaczy budowy południowej
obwodnicy Warszawy. Rozjeż-
dżane są ulice sołectwa przez
samochody ciężarowe dowo-
żące materiały na budowę.
Podczas prac została zniszczo-
na melioracja i woda zalega
na polach. Wykonawcom za-
leży na szybkim zysku i nie
uwzględniają ustaleń z gminą
Michałowice. Osoby, które za-
bierały głos, podkreślały, iż
mieszkańcom Opaczy Kolonii

zależy na budowie obwodnicy, ale powinno od-
bywać się to w sposób bardziej cywilizowany.

Andrzej Kamiński zaproponował, by miesz-
kańcy Opaczy Kolonii przekazali petycję mini-
strowi infrastruktury Cezarowi Grabarczykowi
„w sprawie realizacji inwestycji realizowanych
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Au-
tostrad na terenie sołectwa Opacz Kolonia”. Za-
proponował treść petycji. Z drobnymi popraw-
kami treść tego pisma uczestnicy zebrania
przyjęli jednogłośnie.

Panią sołtys w Opaczy Kolonii Grażynę Grabkę
znają wszyscy mieszkańcy. Jej działalność trzeba
rozpatrywać w kontekście sporej grupy społecz-
ników działających na rzecz Opaczy Kolonii od
wielu lat. Pani Grażyna została wybrana na dru-
gą kadencję, co warto podkreślić, niemal przez
aklamację. Na pytanie, jakie są inne kandydatury
na stanowisko sołtysa, z sali odezwały się głosy,
że tylko ona. Głosowały 72 osoby, oddano 71
ważnych głosów, w tym 69 na Grażynę Grabkę.
Przed nią sołtysem Opaczy Kolonii był jej mąż,
Krzysztof Grabka, obecnie wójt gminy Michało-
wice.

Stanisław Szałapak

SOŁECTWO OPACZ MAŁA

Sołtysem została wybrana Barbara Budzy-
niak. Członkami rady sołeckiej wybrano:
Zenona Ciarkę, Krzysztofa Kaczorowskie-
go i Czesława Wojciechowskiego.

W zebraniu wzięło udział 1 9 osób. Na sołty-
sa zostały zgłoszone dwie kandydatury, peł-
niąca tę funkcję w kadencji 2007-201 0 Barba-
ra Budzyniak oraz Zenon Ciarka. Budzyniak
wygrała jednym głosem.

„Sprawy wniesione” zdominował temat ulic
Targowej i Czystej, zdewastowanych w wyni-
ku budowy południowej obwodnicy Warsza-
wy. Długo o tej sprawie mówił wójt gminy Mi-
chałowice Krzysztof Grabka. Radna Anna
Kamińska przedstawiła projekt petycji do mi-
nistra infrastruktury Cezarego Grabarczyka „w
sprawie realizacji inwestycji realizowanych
przez GDDKiA na terenie sołectwa Opacz Ma-
ła”; bliźniaczej do tej, którą uchwalil i miesz-
kańcy Opaczy Kolonii. Na zebraniu wiejskim
Opaczy Małej, po kosmetycznych popraw-
kach, petycja została przyjęta przez aklama-

Jak mówi: - Bardzo cenię sobie mieszkań-
ców mojej miejscowości. To są wspaniali lu-
dzie. Mogę stawiać ich za wzór, za ich uczci-
wość i pracowitość. Obwodnica podzieli
Opacz Małą na dwie części. Zostanie wyburzo-
nych 9 domów. Obawiamy się tej ingerencji.

Stanisław Szałapak

SOŁECTWO PĘCICE

Waldemar Widlicki ponownie został soł-
tysem Pęcic. Do rady sołeckiej weszli: Ja-
cek Jarzębowski, Elżbieta Borkowska-Go-
rączko, Daniel Wolborski, Bernarda
Kejres i MarekWojdyński.

W zebraniu uczestniczyło 1 3 osób, upraw-
nione do głosowania były 263 osoby. Jedy-
nym kandydatem na funkcję sołtysa został
zgłoszony Waldemar Widl icki . W wyborach
poparl i go wszyscy głosujący.

W drugiej części zebrania zabrał głos Wal-

demar Widl icki , który również jako „stary”
sołtys złożył sprawozdanie z prac rady sołec-
kiej za ubiegły rok. Natomiast Paweł Rajski ,
przewodniczący rady gminy i jednocześnie
radny z terenu Pęcic, zwrócił się do Krzyszto-
fa Grabki i w imieniu mieszkańców, przeka-
zał ich prośby i postulaty. Jednym z nich jest
uruchomienie komunikacji autobusowej na
l in i i : Sokołów, Pęcice, Suchy Las i Pruszków.
Kolejnym ważnym zagadnieniem jest do-
prowadzenie wodociągu do Pęcic Ogród
i kanal izacj i , bo nie we wszystkich miejscach
ona istnieje. Choć była robiona przez ostat-
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na kolejną kadencję. Jej
konkurentem był Stefan
Stachera, którego poparło
1 5 osób, na Aleksandrę
Warsztocką głosowało 29
osób.
Do rady sołeckiej zostal i
wybrani: Stefan Stachera,
Michał Dzięgielewski i Sła-
womir Gałka, którzy otrzy-
mal i największą l iczbę
głosów, a także Paweł
Grel , Wojciech Macukie-
wicz, Tadeusz Stępień i
Grzegorz Śl iwiński.

Paweł Rajski, przewod-
niczący rady i jednocze-
śnie mieszkaniec Pęcic
Małych, gratulując nowej radzie i sołtysowi
zwycięstwa, raz jeszcze wrócił do tematu –
konieczności utworzenia l inii autobusowej
łączącej takie miejscowości jak: Pęcice, Pęci-
ce Małe, Sokołów i Suchy Las z większymi
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SOŁECTWO PĘCICE MAŁE

Na sołtysa Pęcic Małych ponownie została
wybrana Aleksandra Warsztocka. W wy-
borach do Rady Sołeckiej Pęcic Małych,
która składa się z 7 członków, zgłoszo-
nych zostało 1 3 osób, które chciały spo-
łecznie pracować na rzecz miejscowości.

Zanim nastąpiło głosowanie Aleksandra
Warsztocka sołtys w latach 2007-201 1 po-
proszona została o złożenie sprawozdania z
działalności rady sołeckiej, która w ciągu
czterech lat spotkała się 24 razy. Aleksandra
Warsztocka podziękowała swoim współpra-
cownikom za zaangażowanie i pomysły. Po-
wiedziała, że będąc sołtysem wiele się na-
uczyła i wielokrotnie, jeśl i udało się coś
zrobić, miała ogromną satysfakcję. Dodała,
że obecnie są nowe sprawy, którymi trzeba
się zająć. Jak choćby problem z wysokim po-
ziomem wód gruntowych i podtopieniami z
którymi borykają się niektórzy nasi miesz-
kańcy. Wyraziła też gotowość bycia sołtysem

miejscowościami jak Pruszków czy choćby
Komorów (z przystankiem przy kolejce WKD).
Wszędzie mieszkańcy zgłaszają ten problem i
proszą o pomoc w jego rozwiązaniu.

Beata Izdebska

nie nowa siedziba Urzędu Gminy. Krzysztof
Grabka przyjął wnioski radnego i powie-
dział, że ma dobrą wolę i będzie o tym pa-
miętał.
Dodał, że w dobie kryzysu środki finansowe,
którymi dysponuje gmina są uszczuplone,
co wiąże się się z ograniczonymi możl iwo-
ściami wydatkowymi.

nie cztery lata i duża część miejscowości jest
już skanal izowana, to jednak są posesje,
gdzie jej nie ma. Paweł Rajski mówił też o
tym, że wspaniałą inwestycją było by wybu-
dowanie ścieżki rowerowej z Pęcic do Mi-
chałowic, które przechodziłaby przez Regu-
ły, a więc miejscowość, w której znajduje się
posterunek Pol icj i , a już niebawem powsta-

Wiele emocji , jak zwykle, wywołało Stu-
dium Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy. Krzysztof Grabka powiedział, że przy
tak rozległym projekcie, który trwa wiele lat,
trudno jest zadowol ić wszystkich zaintereso-
wanych. Niemniej jednak wyraził przekona-
nie, że więcej jest zadowolonych mieszkań-
ców.

Beata Izdebska

SOŁECTWO REGUŁY

Sołtysem został Eugeniusz Strzelecki, a
członkami rady 6 osób: Andrzej Goszczyń-
ski, Barbara Janczak, Jarosław Koć, Magda-
lena Krajnik-Partyka, Elżbieta Stopyra i Li-
dia Wiśnik.

Uprawnionych do głosowania było 1 233
mieszkańców sołectwa Reguły, głosowało 1 1 3.
Na sołtysa zostały zgłoszone dwie kandydatu-
ry: Bogusława Widlickiego – otrzymał on 53
głosy i Eugeniusza Strzeleckiego – otrzymał 57

głosów (3 głosy były nieważne).
Następnie przystąpiono do wyborów człon-

ków rady sołeckiej. W głosowaniu udział wzię-
ło już tylko 57 mieszkańców. Zgłoszono 8 kan-
dydatów ( Bogusław Widlicki nie zgodził się
kandydować).

Magdalena Krajnik-Partyka, która otrzymała
największe poparcie mieszkańców (45 gło-
sów), Elżbieta Stopyra (38) i Jarosław Koć (32),
po raz pierwszy swoją działalnością wspomo-
gą prace rady. Pozostali członkowie: Gosz-
czyński Andrzej (37 głosów), Wiśnik Lidia (35) i

Janczak Barbara (34)
są doskonale znani
społeczności lokal-
nej, gdyż byli człon-
kami rady sołeckiej
w poprzedniej ka-
dencji.

W sprawozda-
niu z działalności
sołtysa i rady sołec-
kiej w kadencji
2007-201 0, Euge-
niusz Strzelecki po-
wiedział m.in.: „Tyle
znaczymy, ile jeste-
śmy w stanie wspól-
nie zrobić dla wspól-

nego dobra”. Strzelecki, w sprawozdaniu, oraz
mieszkańcy, zabierając głos, przedstawili wie-
le spraw do załatwienia: uciążliwości związane
z tirami, które przejeżdżają przez Reguły, brak
chodnika na niezwykle ruchliwej alei Po-
wstańców Warszawy, zbyt mała świetl ica – np.
nie zmieścil i się w niej mieszkańcy biorący
udział w wyborach, brak przedszkola itp.

Dziękując za pomoc w pracach rady sołec-
kiej wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka
i sołtys Eugeniusz Strzelecki wręczali dyplomy
mieszkańcom Reguł: Alicji i Krzysztofowi Bara-
nom, Helenie i Janowi Kryńskim, Irenie Gdak,
Krzysztofowi Migosowi oraz Grażynie i Jerze-
mu Domańskim; a za pracę w radzie w kaden-
cji 2007-201 0 podziękowali dyplomami człon-
kom rady: Andrzejowi Goszczyńskiemu,
Czesławowi Kwiatkowskiemu, Lidii Wiśnik
z mężem, Marii Wielgosz z mężem, Barbarze
Janczak i Alicji Więckowskiej.

Eugeniusz Strzelecki – sołtysem Reguł zo-
stał wybrany po raz czwarty, trzeci raz pod
rząd; po raz pierwszy był w drugiej połowie lat
80. XX wieku. Działaczem samorządowym jest
od ponad 30 lat. W latach 1 974-78 był radnym
Rady Miasta Pruszków, a w kadencjach 1 998-
2002 oraz 2002-2006 radnym Rady Gminy Mi-
chałowice. W Regułach mieszka od lipca 1 974
roku.

Stanisław Szałapak
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wane są na bieżącą obsługę istniejących
obiektów. Gmina ponosi na przykład duży
koszt utrzymania Orlika, w okresie wiosenno-
letnim obiekt będzie oświetlony i zatrudniony
tam będzie instruktor. Mówił również o pla-
cach zabaw, których jest wiele na terenie na-
szej gminy. I aby spełniły swoją rolę, muszą
być cyklicznie sprawdzane i remontowane
oraz uzupełniane o brakujące części. Po to, by
były atrakcją dla dzieci, a nie zagrożeniem. Po-
wiedział, że to wszystko powoduje ogromne
koszty, których nie widać, a uniknąć się ich nie
da.

Beata Izdebska

ważne. Paweł Rajski,
przewodniczący rady
gminy, zauważył, że
ułatwiony dojazd do
Sokołowa to również
ułatwiony dojazd do
Orlika, nowoczesnego
kompleksu sportowe-
go, z którego powinni
korzystać nie tylko
mieszkańcy Sokoło-
wa, ale również oko-
licznych miejscowo-
ści. Edward Kozłowski
dodał, że uruchomie-
niem takiej l inii auto-
busowej zaintereso-
wane są również firmy,
które mają swoje siedzi-
by na terenie Sokołowa i z pewnością chętnie
włączyłyby się w to przedsięwzięcie. .

Wśród przedsięwzięć, których nie udało się
wykonać, a które są bardzo ważne dla miesz-
kańców wsi, sołtys Kozłowski wymienił rekon-
strukcję dróg po robotach kanalizacyjnych,
szczególnie ulicy Rodzinnej, Wąskiej i Wspól-
noty Wiejskiej. Mieszkańcom bardzo zależy,
aby dwa place zabaw, które powstały na tere-
nie wsi, były wzbogacone o nowe sprzęty (za-
bawki). Krzysztof Grabka, wójt gminy powie-
dział, że będzie dążył, aby budowa ul. Wspól-
noty Wiejskiej została wykonana w możliwie
najszybszym terminie. Zaznaczył także, że
z budżetu gminy duże sumy pieniędzy kiero-

Serdecznie zachęcamy mieszkańców
gminy do korzystania z kompleksu

boisk Orl ik 201 2 w Sokołowie,
przy ul . Wspólnoty Wiejskiej

Na obiekcie, od poniedziałku do
piątku w godz. 1 6.00-20.00 oraz w

weekendy w godz. 1 0.00-20.00,
dostępny będzie

do Państwa dyspozycji trener. 
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SOŁECTWO SOKOŁÓW

Sołtysem ponownie został Edward Kozłow-
ski. Do Rady Sołeckiej Sokołowa weszli:
Bartosz Lewandowski, Marek Sybilski i Bog-
dan Woźniak.

Jako pierwszy podczas zebrania wystąpił
Edward Kozłowski, sołtys , który złożył spra-
wozdanie z prac Rady Sołeckiej Sokołowa za
lata 2007 – 201 1 . Podziękował wszystkim tym,
którzy uczestniczyli w pracach rady, a także za-
chęcał młodych mieszkańców wsi, aby czyn-
nie włączyli się i startowali w głosowaniu na
członków nowej Rady Sołeckiej Sokołowa.

W zebraniu wyborczym uczestniczyło 41
osób, na sołtysa zgłoszone zostały trzy osoby:
Edward Kozłowski, Stefan Szelągowski i Marek
Sybilski. Nowym sołtysem ponownie został
Edward Kozłowski, głosowało na niego 1 8
osób. Pozostali kandydaci otrzymali odpo-
wiednio: 7 i 1 4 głosów.

Do Rady Sołeckiej Sokołowa weszli: Bartosz
Lewandowski, głosowało na niego 37 osób,
Marek Sybilski (26) i Bogdan Woźniak (25).

W trakcie prac komisji wyborczej, która
przygotowywała karty do głosowania i l iczyła
oddane głosy, mieszkańcy kierowali swoje py-
tania do wójta gminy. Wśród pytań wrócił te-
mat „autobusu”. Brak publicznego dojazdu do
Pruszkowa i innych okolicznych miejscowości
to poważny problem dla mieszkańców wsi.
Podobnie jak w Pęcicach, również w Sokoło-
wie mieszkańcy podkreślają, że funkcjonowa-
nie takiego połączenia jest dla nich bardzo

SOŁECTWO SUCHY LAS

Mieszkańcy na sołtysa wybrali Henryka
Bargiela, a do rady sołeckiej weszli : Wła-
dysław Kwaśny, Beata Wieciech i Ag-
nieszka Sztyk.

Suchy Las to miejscowość, w której
mieszka około stu osób, uprawnionych do
głosowania były 72 osoby. W zebraniu wy-
borczym uczestn iczyło 1 6 osób. Reprezen-

tacja mieszkańców była całkiem spora,
uczestn iczyło w wyborach przeszło 22 pro-
cent mieszkańców Suchego Lasu.

Zanim rozpoczęło się głosowanie, Anna
Kwaśna, sołtys Suchego Lasu w latach
2007 – 201 1 złożyła sprawozdanie z prac
sołtysa i rady sołeckiej . Dodała , że pienią-
dze z funduszu sołeckiego na rok 201 1 zo-
staną przeznaczone na projekt odwodnie-
n ia u l icy Parkowej od strony lasu .

Do wyborów
został zgłoszony je-
den kandydat Hen-
ryk Bargiel , którego
poparło 1 3 osób.
Także wszystkie
osoby zgłoszone do
rady sołeckiej , zy-
skały poprawcie
mieszkańców.

Już po wybo-
rach wójt Gminy
Krzysztog Grabka i
przewodniczący ra-
dy Paweł Rajski ,
przedstawił infor-
macje dotyczące
prac nad studium
zagospodarowania

przestrzennego gminy. Wójt podkreśl i ł, że
prace nad studium trwały wiele lat. Podczas
projektowania zdarzało się tak, że miesz-
kańcy zgłaszal i do studium sprzeczne uwa-
gi . N iemożl iwe było zaspokojenie wszyst-
kich dążeń – powiedział wójt. Ale
pracowal iśmy nad tym, aby jak największa
l iczba mieszkańców była zadowolona. To
studium to kompromis – powiedział wójt.

Beata Izdebska
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STUDIUM
UCHWALONE
Po ponad 5 latach prac nad projektem stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Rada Gminy
Michałowice jednogłośnie przyjęła ten tak
ważny dla dalszych działań planistycznych
dokument. Studium zostało uchwalone 28
marca 201 1 r. na V sesji Rady Gminy, tym
samym dotychczasowe studium z 1 999 ro-
ku traci swąmoc.

Jak wielokrotnie informowano Studium nie
stanowi aktu prawa miejscowego, ale jest do-
kumentem, którego ustalenia w dużej mierze
wpływają na politykę przestrzenną gminy
w niedalekiej przyszłości. Opracowywane te-
raz plany zagospodarowania przestrzennego
nie mogą być sprzeczne z ustaleniami Stu-
dium.

Podczas sporządzania projektu Studium
z jednej strony uwzględniono cele i kierunki
polityki przestrzennej województwa mazo-
wieckiego (w obowiązującym planie zago-
spodarowania przestrzennego województwa
mazowieckiego tereny naszej gminy są reko-
mendowane szczególnie dla jednorodzinnej
zabudowy mieszkaniowej oraz pod usługi lo-
gistyczno magazynowe), z drugiej zaś opraco-
wano je na tle uwarunkowań wynikających ze
stanu środowiska przyrodniczego, kulturo-
wego oraz dotychczasowego stanu zagospo-
darowania gminy. Z punktu widzenia ochro-
ny tych walorów, poprawy warunków życia
mieszkańców, a także ekonomicznych walo-
rów przestrzeni gminy i rozwoju urbanizacji
Studium wytycza najkorzystniejsze kierunki
przekształceń i rozwoju przestrzennego gmi-
ny, w perspektywie najbliższych lat.

Obecnie uchwalone Studium stanowi co
prawda zmianę dokumentu obowiązującego
od 9 lipca 1 999r., lecz w praktyce jest opraco-
waniem zupełnie nowym, ponieważ obejmu-
je obszar całej gminy Michałowice, mającej
powierzchnię 34,75 km2. Gdy rozpoczęto pra-
ce nad sporządzaniem Studium gmina liczyła
niecałe 1 4,8 tysięcy mieszkańców. Przy utrzy-
mującej się dotychczasowej tendencji wzro-
stu liczby ludności, głównie na skutek migra-

cji (napływu aktywnych, przedsiębiorczych
i wykształconych mieszkańców, wynikającego
z bliskości Warszawy), Studium zakłada dwa
warianty liczby mieszkańców w 2020r.: ok. 1 8
tysięcy mieszkańców w umiarkowanym wa-
riancie rozwoju oraz 22 tysiące mieszkańców
w wariancie dynamicznym.

Na terenie całej gminy zostały wytypowane
tereny o przeważających funkcjach mieszka-
niowych i usługowych, tereny aktywności go-
spodarczej, zabudowy magazynowej, biuro-
wej, przemysłowej i rekreacyjnej. Część tych
terenów pokrywa się z obszarami wyznaczo-
nymi w obowiązujących miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego.
Wiele jednak wymagać będzie w najbliższym
czasie przystąpienia do zmiany obowiązują-
cych planów zagospodarowania przestrzen-
nego (dotyczy to w szczególności obszaru wsi
Michałowice i wsi Komorów) lub sporządza-
nia całkiem nowych opracowań planistycz-
nych (dotyczy głównie obszarów Opaczy Ko-
lonii, Opaczy Małej, Pęcic, Sokołowa, Suchego
Lasu, Granicy i Nowej Wsi).

Uchwalony dokument przyjmuje pewne

wskazania związane z gabarytami zabudowy i
zainwestowania działek budowlanych. Określa
m.in. przybliżone maksymalne wysokości i ilo-
ści kondygnacji dopuszczalne na danym tere-
nie, przybliżone maksymalne powierzchnie za-
budowy i wskaźniki intensywności zabudowy
na działkach oraz minimalną powierzchnię no-
wotworzonych działek. Zapisuje także dla każ-
dej z określonych na rysunku stref zagospoda-
rowania zakres dopuszczalnych zmian
przeznaczenia oraz ograniczeń w tych zmia-
nach. Należy jednak pamiętać, że doprecyzo-
wania przyjętych w Studium ustaleń musi na-
stąpić w opracowywanych na jego podstawie
planach zagospodarowania przestrzennego.

Obok przestrzennego zagospodarowania
terenu, Studium określa cele i zasady ochrony
walorów przyrody i krajobrazu, ochrony dzie-
dzictwa kulturowego, poprawy jakości wód
powierzchniowych oraz wskazuje na kierunki
rozwoju systemów komunikacyjnych oraz in-
frastruktury technicznej.
Cały dokument Studium dostępny jest na stro-
nach internetowych: www.michalowice.pl

NOWY URZĄD GMINY
Wmarcu rozpoczęła się długo oczekiwana
budowa Urzędu Gminy Michałowice. Wy-
konawcą robót jest firma MIRBUD ze
Skierniewic.
Nowy urząd będzie usytuowany w miejsco-
wości Reguły, na działce położonej przy al .
Powstańców Warszawy i ul . Kuchy, niedaleko
kolejki WKD. Tuż obok znajduje się budynek
Komisariatu Pol icji w Michałowicach.
Obiekt ma być gotowy do końca 201 2 roku.
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wszystkich placówek
i organizacji wspiera-
jących inicjatywę, a
w miarę rozszerzania
oferty, także o kadrę
stałych instruktorów.
Struktura Domu Kul-
tury będzie tworzona
stopniowo, w trakcie
wzrastania placówki i
jej krzepnięcia”.

W trakcie wie-
czoru nastąpiło sym-
boliczne otwarcie
Domu Kultury, wstę-
gę przeciął Krzysztof
Grabka, wójt gminy,

przedstawiciele Rady Gminy Michałowice,
Zarządu Osiedla Komorów, a także przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych. Krzysztof
Grabka powiedział, że jest entuzjastą tej idei,
że nikogo nie trzeba przekonywać, że takie
miejsce jest bardzo potrzebne. Powiedział,
że docenia i podziwia zaangażowanie wielu
osób, które społecznie organizują różnego
rodzaju wydarzenia kulturalne. Zapewnił
również, że Dom Kultury powstanie, ale po-
wiedział jednocześnie, że jako inżynier i czło-
wiek, który nie jedną przeprowadził inwesty-
cję, wie, że jest to duże wyzwanie. Ale
wierzy, że skoro zaangażowanie ludzi jest tak
ogromne, to na pewno się uda.

Sobotni wieczór uświetnił występ znako-
mitych artystów. Motywem przewodnim wi-
dowiska „Pieśnią uskrzydleni” była zabytko-
wa brama. Jej zwieńczenie tworzy pięciol inia
i zapis muzyczny, są to dwa pierwsze takty
pieśni „Kal ina”. Skomponował ją w 1 855
Ignacy Marcel i Komorowski. Brama ta znaj-
duje się przy ul icy Kolejowej.
Pieśń „Rosła kal ina” przy akompaniamencie
Agaty Pawuli (flet) wykonała Małgorzata Ar-
manowska.

Atrakcją wieczoru był występ chóru mę-

W sobotę, 5 marca, w komorowskiej szko-
le odbyło się otwarcie Domu Kultury „bez
murów”. Otwarcia dokonał Krzysztof
Grabka, wójt naszej gminy, który objął
honorowy patronat nad wydarzeniem.
Wieczór uświetniły występy artystów,
którzy zaprezentowali widowisko mu-
zyczne „Pieśnią uskrzydleni”. Odbyło się
również otwarcie wystawy „Z tęsknoty za
Polską”.

Pomysł, aby w Komorowie powstał dom
kultury, aby było miejsce, gdzie komorowia-
nie mogliby wspólnie spędzać czas, nie jest
nowy. Od lat czynione są starania o powoła-
nie takiego miejsca.

Towarzystwo Komorowianie, które zorga-
nizowało sobotni koncert, wyszło z pomy-
słem utworzenia Domu Kultury „bez mu-
rów”.

W przygotowanych zaproszeniach organi-
zatorzy zwrócil i się do wszystkich organizacji
pozarządowych działających na terenie Ko-
morowa i okol ic, by wspólnymi siłami – na
początek bez stałej siedziby – stworzyl i Dom
Kultury. „Nasz Dom – czytamy w zaproszeniu
– będzie funkcjonował w oparciu o Radę
Programową wyłonioną z przedstawiciel i

Pani

Ewie Borzymowskiej

Radnej Rady Gminy Michałowice

najszczersze wyrazy współczucia i
głębokiego żalu

z powodu śmierci

Mamy
składają

Wójt Gminy Michałowice,
Rada Gminy Michałowice

i pracownicy Urzędu Gminy
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ZAPRASZAMY NA VIII CYKL KONCERTÓW
MUZYCZNY MAJ WMICHAŁOWICACH

3 maja 201 1 r. - godz. 1 8.00
Kościół pwWNMP wMichałowicach

„Pomiędzy Światem a nami”–
poezje Ks. Jana Twardowskiego

oraz Jana Pawła I I
Justyna Reczniedi – sopran

Con Passione – zespół kameralny
Marcin Olak – gitara (gościnnie)

Jerzy Zelnik – recytacje

skiego Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa”
pod batutą Katarzyny Zemler. Śpiewacy wy-
konal i Gaude Mater Polonia, a także pieśni
Stanisława Moniuszki, Giuseppe Verdiego,
Carla Marii von Webera, a także Jana Makla-
kiewicza.

Na zakończenie artyści śpiewal i pieśni pa-
triotyczne, m.in.: O mój rozmarynie, Przybyl i
ułani. Wystąpiła również Agata Kraus, wielo-
letnia mieszkanka Komorowa, poetka, która
tego wieczoru prezentowała swoje wiersze o
Komorowie. Towarzyszyl i jej byl i komorow-
scy uczniowie: Weronika Wierzbowska i Woj-
ciech Sztyk. Całość prowadzil i : Maria Walter-
Kochel i Witold Błaszczyk. Autorką scenariu-
sza i reżyserem widowiska muzycznego
„Pieśnią uskrzydleni” była Lidia Kulczyńska-
Pil ich, prezes Towarzystwa Komorowianie.

Zorganizowana została także wystawa „Z tęsk-
noty za Polską” prezentująca ponad stu letnią
historię chóru „Harfa”.

Beata Izdebska

OTWARCIE DOMU KULTURY
„BEZ MURÓW” W KOMOROWIE

22 maja 201 1 r. - godz. 1 9.00
Kościół pwWNMP wMichałowicach

Jarosław Wyrzykowski – obój
Hanna Dys (I I Organistka Katedry Oliwskiej) –

organy

1 5 maja 201 1 r. - godz. 1 7.00
Kościół pw. Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Pęcicach

Koncert i msza góralska
w wykonaniu chóru Alegrezza del Canto
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Po okresie jesienno-zimowym, w końcu za-
witała do nas wiosna. Równocześnie ze
stopnieniem śniegu, ukazała się nam szara
i brudna rzeczywistość. To co do tej pory
przykrywał biały puch, nie najlepiej preze-
ntuje się w pełnym słońcu. A że porze-
kadło mówi „jak Cie widzą tak Cie piszą”,
zadbajmy o nasze najbliższe otoczenie i śr-
odowisko naturalne.

Przypominamy, że każdy właściciel nieru-
chomości obowiązany jest do posiadania
umowy na wywóz odpadów stałych oraz pro-
wadzenia selektywnego zbierania odpadów,
zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Michałowice. Pa-
miętajmy także, że w momencie zakupu sprzę-
tu TV/AGD, sprzedawca ma obowiązek przyjąć
od nas stary bezpłatnie. Istnieje także bez-
względny zakaz wyrzucania na składowiska
odpadów baterii i leków, których szkodliwe
składniki mogą przedostać się do gleby czy
wody.

Gmina, mając na celu ochronę środowiska,
prowadzi szereg działań wspomagających

SzkoływKomorowie, Nowej Wsi i Michałowicach
Zużyty sprzęt RTV/AGD oraz wszelkie odpa-
dy wielkogabarytowe odbierane będą przez
specjalistyczną firmę raz w miesiącu z przed po-
sesji, po wcześniejszym osobistym lub telefo-
nicznym zgłoszeniu potrzeby odbioru w Refe-
racie Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Michałowice, pokój
nr 9, tel. 22  723 81 78 w. 6.

Pamiętajmy także, że wszyscy właściciele
psów mają obowiązek natychmiastowego
usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez
ich zwierzęta w obiektach i na innych tere-
nach przeznaczonych do użytku publicznego,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach,
placach, parkingach, terenach zielonych, itp.
Nieczystości te powinny zostać umieszczone
w szczelnych, nie ulegających szybkiemu
rozkładowi torbach i mogą być składowane
w komunalnych urządzeniach do zbierania
odpadów.

Zadbajmy wspólnie o oblicze naszej gminy
i bądźmy przyjaźni dla środowiska, które nas
otacza. Mając wokół zadbaną okolicę, na pew-
no wszystkim będzie przyjemniej się mieszkało.

UG

mieszkańców w dbaniu o nie. Są to:
- bezpłatny odbiór sprzętów RTV i AGD oraz

przedmiotów wielkogabarytowych;
- zorganizowane punktów zbiórki przetermi-

nowanych leków oraz zużytych baterii
(wykaz adresów poniżej);

- ustawienie pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów (na terenie gminy znajdu-
je się 1 5 punktów ze specjalnie przeznaczo-
nymi do tego kontenerami, które sa regular-
nie opróżniane).

Punkty przyjmowania przeterminowanych
leków:
Apteki:
Farmer, Michałowice ul. Parkowa 1 ,
Joanna Cegieła, Michałowice ul. Jesionowa 40,
Leśna, Komorów ul. Ceglana 2,
Ostoja, Komorów ul. Berylowa 34,
Apteka p.n. Św. Barbary, Nowa Wieś ul. Głowna
34,
Przychodnie:
„Resmed” Michałowice ul. Ludowa 7,
„Arka” Komorów ul. Berylowa 34,
„Zdrowie” Komorów ul. Turkusowa 5,

Punkty zbiórki zużytych baterii:
Urząd Gminy, Michałowice, ul. Raszyńska 34
Sklep spożywczy„Kaktus”, Komorów,ul. 3 Maja 1 0
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Do 30 czerwca 201 1 r.
na terenie całego kra-
ju zostanie przepro-
wadzony Narodowy
Spis Powszechny Lud-
ności i Mieszkań (NSP
201 1 ).

Dane będą zbierane według stanu na dzień
31 marca 201 1 r., na godz. 24.00. 80 % społe-
czeństwa będzie wypełniało formularz pełny
(tzw. krótki), zaś 20 % - wypełni formularz re-
prezentacyjny (tzw. rozszerzony).

Spis powszechny pozwoli na zebranie po-
głębionych i aktualnych informacji dotyczą-
cych polskiego społeczeństwa. Zostanie prze-
prowadzony po raz pierwszy od czasu
przystąpienia Polski do Unii Europejski, w któ-
rej krajach w podobnych terminach i w zbliżo-
nym zakresie tematycznym odbędą się spisy
ludności.
Obowiązekudzielania odpowiedzi

Spisać musi się każdy. Ustawa o narodo-
wym spisie powszechnym ludności i miesz-
kań w 201 1 r. zobowiązuje wszystkich re-
spondentów do udzielania ścisłych, wy-
czerpujących i zgodnych z prawdą odpowie-
dzi. Na zasadzie dobrowolności respondenci
będą mogli udzielić odpowiedzi na pytania do-
tyczące: pozostawania w związku nieformal-
nym, przynależności wyznaniowej, liczby żywo
urodzonych dzieci, planów prokreacyjnych
oraz dane dotyczące niepełnosprawności.

Do udzielenia odpowiedzi o osobach ma-
łoletnich zobowiązane są osoby pełnoletnie,
wspólnie z nimi zamieszkałe
.Formularz spisu powszechnegomożna wy-

pełnić poprzez 3 kanały:
SAMOSPIS INTERNETOWY

Dla wszystkich, którzy mają dostęp do inter-
netu, najprostrzą formą jest wypełnienie for-
mularza elektronicznego, który dostępny jest
na stronach Urzędu Statystycznego –
www.stat.gov.pl.
Ważnym jest, że od momentu pierwszego za-
logowania do formularza dane będzie można
wprowadzać i uzupełniać przez 1 4 dni. System
będzie automatycznie zapamiętywał ostatnią
wypełnioną wersję. Jednak pamiętajmy, moż-
liwość „samospisania” trwa tylko do 1 6
czerwca.

WYWIAD TELEFONICZNY
Drugą możliwością wypełnienia formularza

spisowego jest – wywiad telefoniczny, który
będzie dostępny do 30 czerwca. Jest on pro-
wadzony przez ankietera statystycznego, reje-
strującego na bieżąco odpowiedzi responden-
tów w formularzach elektronicznych. Ankie-
terzy są pracownikami urzędu statystycznego i
dzwoniąc do respondentów będą zobowiązani
podać swoje dane identyfikacyjne.

WYWIAD PRZEPROWADZONYPRZEZ
RACHMISTRZÓW

Rachmistrzowie będą przeprowadzali wywiad,
spotykając się z Państwem, wprowadzając in-

formacje do przenośnego urządzenia elektro-
nicznego, tzw. hand-helda. Rachmistrz spiso-
wy ma obowiązek nosić w widocznym miej-
scu identyfikatora ze zdjęciem, imieniem i
nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycz-
nego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora
urzędu.

Rachmistrzowie i ankieterzy telefoniczni bę-
dą zbierać informacje od Państwa do 30
czerwca br. Ich tożsamość będzie można
sprawdzić poprzez kontakt z infolinią.

Tajemnica statystyczna
Wszystkie osoby pracujące na rzecz NSP

201 1 zobowiązane są do przestrzegania tajem-
nicy statystycznej. Dane przekazane przez re-
spondentów są automatycznie szyfrowane i
przekazywane do bazy danych, ulokowanej po-
za ogólnodostępną siecią informatyczną. Dane
wynikowe zostaną opublikowane w formie
uniemożliwiającej identyfikację danych doty-
czących osób, gospodarstw domowych i adre-
sów.

Nr infolinii NSP 201 1 :
800  800 800    - nr bezpłatny dla połączeń z tel.
stacjonarnych
22 44 44 777  - nr dla połączeń przychodzą-
cych z tel. komórkowych  - płatny zgodnie
z cennikiem operatora
Strona internetowa:www.stat.gov.pl

WIOSENNE
OBLICZE GMINY

TRWA NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 201 1
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PŁACĄC PODATEKWMIEJSCU
ZAMIESZKANIA

POMAGASZ GMINIE
ZachęcamyPaństwa do

rozliczenia
podatku dochodowego

za 201 0 rok
zgodnie ze swoim faktycznym
miejscem zamieszkania,
a nie zameldowania.

Składając PIT w Urzędzie Skarbowym w Prusz-
kowie jesteście Państwo w zgodzie z przepi-
sami a jednocześnie w ten sposób, część
Państwa podatku zasili budżet gminy Mi-
chałowice, w której faktycznie Państwo mie-
szkacie i od której oczekujecie poprawy
warunków życia.
Aby dokonać zgłoszenia, wystarczy złożyć
lub wysłać pocztą do Urzędu Skarbowego
w Pruszkowie deklarację aktualizacyjną
NIP–3, w której to deklaracji można podać
adres zameldowania i różny od niego adres
faktycznego zamieszkania na terenie gminy
Michałowice.

Uzyskane dzięki temu większe wpływy,
umożliwią przeznaczanie większych kwot
na rozwój gminyMichałowice, a więc w tej,
w której Państwo i Państwa najbliżsi na co
dzień żyją i funkcjonują.

Druk zgłoszenia aktualizującego NIP-3 jest
dostępny w Urzędzie Skarbowym w Prusz-
kowie lub każdym innym, w Urzędzie Gminy
Michałowice oraz można go pobrać ze storn
internetowych www.mf.gov.pl
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5 marca w hali sportowej Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Nowej Wsi odbył się
turniej koszykówki „MAZOVIA CUP 201 1 ”.
Uczestniczyły w nim drużyny reprezentu-
jące gminy: Błonie, Brwinów, Leszno, Mi-
chałowice, Milanówek, Nadarzyn i Podko-
wę Leśną. Mistrzostwo, podobnie jak
w roku ubiegłym, wywalczyli zawodnicy
UKS Medagro Komorów, trenujący pod
kierunkiem Grzegorza Tomaszewskiego.

Turniej „MAZOVIA CUP” zorganizowany
został przy współpracy Związku Gmin Za-
chodniego Mazowsza „Mazovia” oraz Wójta
Gminy Michałowice. Koordynatorem zawo-
dów był natomiast Grzegorz Tomaszewski.

Rozgrywki rozpoczęły się już przed godzi-
ną 9. Drużyny startujące w zawodach to re-
prezentacje szkół gimnazjalnych z zachod-
niej części Mazowsza. Zmagania młodych
sportowców obserwował wójt gminy Micha-
łowice Krzysztof Grabka wraz z gościem z
Włoch – Claudio Guerriero, burmistrzem za-
przyjaźnionego miasta Vico nel Lazio. Na tur-
niej przybyl i również burmistrz miasta Mila-
nówek i prezes Stowarzyszenia „Mazovia”
Jerzy Wysocki oraz burmistrz gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński. Rozegranych zostało 1 1
meczów.

Uczestnicy podzieleni byl i na dwie grupy,
według losowania przed turniejem. W grupie
A znalazły się Brwinów, Błonie, Leszno i Ko-
morów, zaś w grupie B – Podkowa Leśna, Mi-
lanówek i Nadarzyn. Każdy mecz składał się z
dwóch dziewięciominutowych części. Zwy-
cięzcy poszczególnych grup walczyl i o
pierwsze miejsce, zaś wicemistrzowie - o dru-
gie. Kolejność pozostałych miejsc ustalona
została według uzyskanych rezultatów,
zgodnie z założeniem, że wygrana to 2 punk-
ty, a porażka 1 .

Nad całością rozgrywek czuwali: sędzia mię-
dzynarodowy Tomasz Prasol ik i sędzia pierw-
szol igowy Arkadiusz Jaśkowski.

Ostatecznie do finału weszły drużyny
z Leszna, Komorowa, Nadarzyna i Milanówka.
Trzecie miejsce wynikiem 23:1 5 wywalczyła
drużyna z Nadarzyna, natomiast finałowy
mecz Komorów – Milanówek zakończył się
rezultatem 54:1 2.

Na zakończenie turnieju odbyła się cere-
monia wręczenia nagród. Wójt Krzysztof
Grabka, burmistrz miasta Milanówek i prezes
Stowarzyszenia „Mazovia” Jerzy Wysocki,
burmistrz miasta Vico nel Lazio Claudio Gu-
erriero i burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz
Kosiński wręczal i puchary, medale i nagrody.
Tytuł MVP – najlepszego zawodnika turnieju
„MAZOVIA CUP 201 1 ” zdobył w tym roku
Przemysław Dyjas, sportowiec z Komorowa.
OSTATECZNA KLASYFIKACJA TURNIEJU:
1 .Komorów
2.Milanówek
3.Nadarzyn
4.Leszno
5.Brwinów
6.Błonie
7. Podkowa Leśna

Anna Bąkowska

TURNIEJ „MAZOVIA CUP 201 1 ” –
SUKCES KOSZYKARZY Z KOMOROWA

NOWI MIESZKAŃCY GMINY

Aleksandra Zdzieszyńska
Komorów, ur. 9.01 .201 1

3270 g ; 54 cm

Franciszek Kaźmierczak
Michałowice, ur. 1 8.02.201 1

4080 g; 59 cm

Patryk Kabędzki
Opacz Kolonia,
ur. 1 3.1 2.201 0 r.
3620 g., 58 cm

Jadwiga
Poniatowska
Nowa Wieś,

ur. 2.02.201 1 r.
4000 g ; 60 cm
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zespoły:
I I I miejsce - Zespół wokalny ze Szkoły Pod-
stawowej w Michałowicach
• Konkurs Piosenki „Rozmaitości” przeprowa-
dzony został 1 1 lutego 201 1 r. w Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podko-
wie Leśnej. Występowali uczestnicy ze szkół
i ośrodków kultury powiatów grodziskiego
i pruszkowskiego.
Kategoria klasy IV-VI SP:
I miejsce– Zuzanna Grochowska z kl . IV a
I I miejsce ex aequo: Patrycja Brejnak z kl . VI c
Kategoria Gimnazjum
II miejsce – Anna Grochowska z kl . I b
Gratulujemy!!!

Al ina Stencka

UKS Nowa Wieś
zwycięzcą turnieju piłkarskiego

Drużyna UKS Nowa Wieś, w której skład
wchodzą uczniowie klasy IV i V szkoły
podstawowej w Nowej Wsi, została za-
proszona na halowy turniej piłki nożnej
rocznik 99' do pobliskiego Nadarzyna.
Przeciwnikami zespołu były: AP Żyrardów,
GLKS Nadarzyn, Piast Piastów, UKS Łady,
GLKS I I Nadarzyn, CWKS Legia Bemowo.

Mecze były rozgrywane w systemie „każdy
z każdym”, w 1 2 minutowym czasie. Niestety
pierwszy mecz rozegrany przez UKS Nowa
Wieś zakończył się porażką. Przeciwnikiem
była drużyna AP Żyrardów. UKS Nowa Wieś
dwukrotnie uległa ofensywnej grze rywala,
w tym jedna bramka została stracona w os-
tatnich sekundach meczu. To pierwsze spo-
tkanie pokazało, że nie
będzie łatwo powtórzyć
zwycięstwa z zeszło-
rocznego turnieju w
Nadarzynie. Paradok-
salnie porażka w pierw-
szym meczu skutecznie
zagrzała naszych żaków
do walki. Następne me-
cze zakończyły się już
zwycięstwem chłopców
z Nowej Wsi, którzy
dość łatwo pokonal i
drużyny gospodarzy
(grające u siebie stano-
wiły groźnego przeciw-
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Z NASZYCH SZKÓŁ nika) oraz zespół PIAST Piastów. Trudniejszym
przeciwnikiem okazał się UKS Łady. Zespół
pokazał wysoki poziom, dokonując kilku ata-
ków na naszą bramkę, jasno wynikało z ich
gry, że nie marnują czasu na treningach. Do
pokonania w ostatnim meczu była naj-
si lniejsza drużyna, której nazwa LEGIA Bemo-
wo mówiła, że to będzie trudny mecz. To
wymagający przeciwnik, który także l iczył na
wygraną. Chłopcy walczyl i ostro stwarzając
sytuacje bramkowe, niestety silną obronę
Legii Bemowo trudno było sforsować.
Doskonała postawa naszego bramkarza
Karola Tybora (w tym obrona karnego) oraz
mocna noga Bartka Sasa, który w ostatnich
minutach meczu z pod własnego pola
karnego przepięknym uderzeniem umieścił
piłkę w bramce przeciwnika, rozstrzygnęła
losy meczu i wyłoniła zwycięzcę turnieju.

Drużna ze szkoły w Nowej Wsi opuściła
zmagania piłkarskie jako champion, z za-
pasem 1 5 punktów i ogromną motywacją do
trenowania piłki nożnej, która przynosi
chłopcom wiele niezapomnianych i rados-
nych chwil .
Wyniki spotkań:
UKS Nowa Wieś - AP Żyrardów 0:2
UKS Nowa Wieś – GLKS Nadarzyn 2:0
UKS Nowa Wieś - MKS Piast Piastów 4:0
UKS Nowa Wieś – GLKS I I Nadarzyn 3:0
UKS Nowa Wieś - UKS Łady 1 :0
UKS Nowa Wieś – CWKS Legia Bemowo 1 :0
Końcowa klasyfikacja:
1 .UKS Nowa Wieś
2.AP Żyrardów
3.CWKS Legia Bemowo
4.UKS Łady
5.GLKS Nadarzyn I I
6.GLKS Nadarzyn
7.MKS Piast Piastów
Skład : Karol Tybora (Br), Dawid Hryciuk,
Krzysztof Szuster, Michał Wanke (kpt), Fil ip
Fl is, Bartosz Sass, Sebastian Karlewicz,
Aleksander Orzeł, Jakub Marcinkowski,
Aleksander Górski

Opracowanie na podst. tekstu
trenera Andrzeja Makowskiego

Przyznano stypendium sportowe

ANETA KAJDA, osiągająca sukcesy w akro-
batyce sportowej, jest uczennicą gimn-
azjum w Michałowicach, której przyz-
nano stypendium sportowe.

Osiągnięcia zawodniczki za 201 0r.:
- I I miejsce w akrobatyce sportowej w kon-
kurencji dwójki kobiet w Ogólnopolskiej
Ol impiadzie Młodzieży – Mistrzostwa Polski
Juniora Młodszego,
- I I miejsce w akrobatyce sportowej w kon-
kurencji trójki kobiet w Ogólnopolskiej Ol im-
piadzie Młodzieży – Mistrzostwa Polski
Juniora Młodszego.
Dodatkowo:
- I miejsce w akrobatyce sportowej w konku-
rencji dwójki kobiet w Mistrzostwach Ma-
zowsza Juniora Młodszego,
- I I miejsce w akrobatyce sportowej w konku-
rencji trójki kobiet w Mistrzostwach Mazow-
sza Juniora Młodszego,
- I I miejsce w akrobatyce sportowej w konku-
rencji trójki kobiet w Mistrzostwach Warsza-
wy Juniora Młodszego,
- I I I miejsce w akrobatyce sportowej w kon-
kurencji dwójki kobiet w Mistrzostwach Wa-
rszawy Juniora Młodszego.

Aneta będzie otrzymywała stypendium do
końca br., w wysokości 450 zł miesięcznie.
Gratulujemy sukcesów i czekamy na kolejne.

UG

Sukcesy wokalne uczniów
Zespołu Szkół w Michałowicach

Początek roku 201 1 rozpoczął się pasmem
sukcesów wokalnych uczniów z Michało-
wic. Oto przegląd konkursów i zdobytych
w nich nagród.
• 8 stycznia 201 1 roku w Domu Kultury „Ka-
myk” w Pruszkowie odbył się XI I Regionalny
Przegląd Kolęd i Pastorałek. Bral i w nim
udział wokal iści ze szkół oraz instytucji kultu-
ry województwa mazowieckiego.
Kategoria klasy IV-VI SP
Wyróżnienie - Patrycja Brejnak z kl . VI c. Wyż-
sze, bo I I I miejsce zajęła Paul ina Pastuszek z
kl . IVa , ale tym razem reprezentowała nie na-
szą szkołę, lecz Dom Kultury w Pruszkowie,
gdzie uczęszcza na dodatkowe lekcje śpie-
wu.
• W IX Konkursie Wokalnym „Tobie Mały Pa-
nie” organizowanym pod patronatem burmi-
strza Milanówka, przeprowadzonym w dniu
26 stycznia 201 1 r. występowały dzieci ze
szkół, przedszkol i i domów kultury powiatów
grodziskiego i pruszkowskiego.
Kategoria klasy IV-VI SP
sol iści:
I miejsce - Zuzanna Grochowska kl . IVa
I I I miejsce - Patrycja Brejnak kl . VI c

PATRYCJA BREJNAK
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UCHWAŁY PODJĘTE NA IV I V SESJI RADY GMINY

W uchwale Nr XLVI/31 4/201 0 z dnia 29 września 201 0r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości na 201 1 r. na terenie Gminy
Michałowice zmieniono § 1 pkt 2 lit. d). Otrzymuje on brzmienie :

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 4,1 0 zł od 1 m2 powierzchni użytkowe".

Uchwała Nr IV/1 1 /201 1 z dnia 31 .01 .201 1 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLVI/31 4/201 0  Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 201 0r. w sprawie

określenia stawek podatku od nieruchomości na 201 1 r. na terenie Gminy Michałowice

Uchwalono „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie
Gminy Michałowice” na rok 201 1 .
Program ma na celu zapobieganie powstawaniu problemów narkomanii
na terenie Gminy Michałowice,   zmniejszenie rozmiarów istniejących pro-
blemów uzależnień, zmniejszenie indywidualnych zagrożeń społecznych
i ekonomicznych wynikających z użytkowania środków psychoaktywnych,
  zmniejszenie ryzyka zachorowań i śmierci,   zwiększenie stabilności i bez-
pieczeństwa środowiska rodzinnego.
Gmina Michałowice będzie prowadzić działania związane z profilaktyką i
rozwiązywaniem  problemów narkomanii poprzez m.in. :

- zwiększenie możliwości dostępu do pomocy terapeutycznej dla osób
uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz zagrożonych uzależ-
nieniami,  
- działalność informacyjną na temat możliwości leczenia i profilaktyki oso-
bom uzależnionym i narażonym na uzależnienie,
- udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej rodzinom dotkniętym
problemem narkomanii, w tym: informowanie o placówkach lecznictwa
odwykowego, lokalnej służbie zdrowia,  
- promowanie zdrowego stylu życia oraz wspierania inicjatyw organizowa-
nia alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Uchwała Nr IV/1 2/201 1 z dnia 31 .01 .201 1 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 201 1 .

Uchwalono „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów al-
koholowych dla Gminy Michałowice” na rok 201 1 r. Celem Gminnego Pro-
gramu jest   zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych,
zmniejszenie rozmiarów istniejących patologii i uzależnień   zmniejszenie
zagrożeń społecznych i ekonomicznych wynikających z picia alkoholu,
zwiększenie stabilności środowisk rodzinnych z problemami uzależnień. W
201 1 roku będą prowadzone działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych poprzez zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  od alkoholu i ich

Uchwała Nr IV/1 3/201 1 z dnia 31 .01 .201 1 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

dla Gminy Michałowice” na rok 201 1 .

rodzin, zwiększenie pomocy terapeutycznej poprzez współpracę Gminy z
Poradnią Leczenia, udzielanie rodzinom, w których występują problemy al-
koholowe pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyj-
nej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracow-
ników służby zdrowia oraz działania zmierzające do ograniczenia dostęp-
ności alkoholu, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy
Michałowice dla działek nr ew. 543/1 , 544/1 , 544/2, 545/1 , 545/2, 546, 547,

Uchwała Nr IV/1 4/201 1 z dnia 31 .01 .201 1 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice  dla działek nr ew. 543/1 , 544/1 ,

544/2, 545/1 , 545/2, 546, 547, 548, 549, 551 /8 (część) i 1 226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica.

548, 549, 551 /8(część) i 1 226, położonych w obrębie geodezyjnym wieś
Granica

Uchwała określa szczegółowy sposób konsultacji. W konsultacjach uczest-
niczą działające na terenie Gminy Michałowice organizacje pozarządowe i 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną, której do-
tyczy projekt aktu prawa miejscowego.      O przeprowadzeniu konsultacji
z  organizacjami pozarządowymi decyduje Wójt Gminy Michałowice w  for-
mie zarządzenia.  Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji

Uchwała Nr IV/1 5/201 1 z dnia 31 .01 .201 1 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy

Michałowice   w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
na  stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gmi-
ny Michałowice. Trwają co najmniej 1 4 dni. Udział w konsultacjach jest do-
browolny i polega na przekazaniu przez organizację, uwag do projektu ak-
tu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tej
organizacji.  Konsultacje są ważne bez względu na liczbę podmiotów biorą-
cych w nich udział.

Zarządzono przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołec-
twach Opacz Kolonia, Opacz Mała, Michałowice, Reguły, Pęcice,
Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las, Komorów, Nowa Wieś oraz przewodni-

Uchwała Nr IV/1 6/201 1 z dnia 31 .01 .201 1 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących

zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach.

czących zarządów osiedli oraz zarządów osiedli w osiedlach Michałowice,  
Komorów (Komorów, Granica).

Wyznaczono Pana Wojciecha Hernera przedstawicielem Gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów.

Uchwała Nr IV/1 7/201 1 z dnia 31 .01 .201 1 r.
w sprawie wyznaczenia  przedstawiciela gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów.

Wyrażono się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz „DA-
WIS” sp. z o.o., polegającej na budowie rurociągu teletechnicznego, na
części działki ew. nr 75/23, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pę-

Uchwała  Nr IV/1 8/201 1 z dnia 31 .01 .201 1 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 75/23,

położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice Małe, stanowiącej własność GminyMichałowice.

cice Małe, stanowiącej własność Gminy Michałowice, zgodnie z przebie-
giem wskazanym w załączniku do uchwały.
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Istniejącej drodze stanowiącej   działkę nr ew. 289, położoną w obrębie geodezyjnym Michałowice Wieś, nadano nazwę „Pałacowa ”.

Uchwała Nr IV/1 9/201 1 z dnia 31 .01 .201 1 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

Uchwała Budżetowa na rok 201 1 Gminy Michałowice
Nr IV/20/201 1 z dnia 31 .01 .201 1 r.

1 . Zostały ustalone
- dochody w łącznej kwocie  79  1 20  547,79 zł,   z tego:
1 ) dochody bieżące w kwocie    71   900  547,79 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie  7  220  000,00 zł
- wydatki w łącznej kwocie 82  035 1 21 ,79 zł, z tego:
1 )wydatki bieżące w kwocie 61   838 997,72 zł,
2)wydatki majątkowe w kwocie    20  1 96 1 24,07 zł,
oraz ustalono   plan wydatków  majątkowych   na   201 1 rok.
2. Deficyt ustalono w wysokości
2  91 4  574,00 zł, sfinansowany zostanie on w całości przychodami
pochodzącymi z   zaciągniętych   kredytów.

3. Zostały ustalone przychody  budżetu w kwocie 800  000,00 zł, z tytułu
zaciągniętych   kredytów  w tej kwocie 
4. Ustalono rozchody budżetu w kwocie   5   885   426,00 zł,  z tytułu   spłaty
otrzymanych kredytów w tej kwocie 
5.  Ustalono l imity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie
przejściowego deficytu     w  kwocie 500 000 zł,  z tytułu zaciąganych kredytów.
6. Zostały ustalone l imity zobowiązań z tytułu kredytów:
1 ) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej
w § 2      ust. 1   – 2  91 4  574,00 zł,
2) na spłatę kredytów w kwocie określonej   w § 2 ust.3   –   5   885   426,00 zł.

Uchwała Nr  IV/21 /201 1 z dnia 31 .01 .201 1 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice  na lata 201 1 –2020

Przyjęto „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowice na lata 201 1 –2020” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 201 1 –2020”.

Uchwała Nr V/22/201 1 z dnia 28.03.201 1 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu

Gminy Michałowice na 201 1 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rada Gminy Michałowice uchwaliła zaciągnięcie   długoterminowych
kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
Michałowice na 201 1 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek
i kredytów w łącznej wysokości do kwoty  8 800  000 zł.

2.      Źródłem spłaty kredytów będą dochody własne budżetu Gminy
Michałowice.
3.      Kredyty spłacane będą w ratach kwartalnych od roku 201 2 nie dłużej
niż do roku 2025 włącznie.

Uchwała Nr V/23/201 1 z dnia 28.03.201 1 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 201 2 roku

Wyrażono zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Michałowice na 201 2 rok.

Uchwała Nr V/24/201 1 z dnia 28.03.201 1 r.
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 201 1 .

§ 1 . Ustalone zostały na 201 1 r. następujące specjalności i formy kształcenia
nauczyciel i , które będą objęte dofinansowaniem:
1 )studia uzupełniające: magisterskie zgodne z posiadanym wykształceniem.
2)studia językowe – podyplomowe, magisterskie, l icencjackie 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 podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą.
§ 2. Określono na 201 1 r. maksymalną kwotę dofinansowania opłat za
kształcenie nauczyciel i pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady
kształcenia nauczyciel i : w wysokości do 50% ponoszonych przez nauczyciela
opłat, nie więcej jednak niż 1 000 zł za semestr nauki. Dofinansowanie
to przyznawane jest na wniosek nauczyciela przez dyrektora placówki
oświatowej i wypłacane na podstawie umowy.

UCHWAŁA Nr V/25/201 1 z dnia 28.03.201 1 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą  Pruszków

dotyczącego wspólnego realizowania zadania w zakresie transportu publicznego

Upoważniono Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia z
Gminą Pruszków dotyczącego wspólnego real izowania zadania w zakresie

transportu publicznego, polegającego na uruchomieniu i utrzymaniu
l inii autobusowej na trasie Pruszków – Komorów – Pruszków

Uchwała Nr V/26/201 1 z dnia 28.03.201 1 r.
w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Michałowice”

Uchwalono „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Michałowice”, stanowiące zmianę studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
przyjętego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XIV/63/99 z 9 l ipca 1 999r.

Uchwała Nr V/27/201 1 z dnia 28.03.201 1 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek nr ew. 625/2 i 628/1 6, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś

Reguły, stanowiących własność Gminy Michałowice

Wyrażono zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz „PGE
Dystrybucja S.A.”, polegającej na lokal izacji urządzeń elektroenergetycznych,
na części działek ew. nr 625/2 i 628/1 6, położonych w obrębie ewidencyjnym

wieś Reguły, stanowiących własność Gminy Michałowice, zgodnie z
przebiegiem wskazanym w załączniku do uchwały.



Z GMINY MICHAŁOWICE

BIBLIOTEKA W KOMOROWIE
ul. Kraszewskiego 3

Poniedziałek 1 2.00-1 8.00
Środa 1 2.00-1 8.00
Czwartek 1 0.00-1 5.00
Piątek 1 2.00-1 8.00

www.biblioteka-komorow.pl

BIBLIOTEKA WMICHAŁOWICACH
ul. Szkolna 1 5

Poniedziałek 1 2.00-1 8.00
Środa 1 0.00-1 5.30
Czwartek 1 0.00-1 5.30
Piątek 1 2.00-1 8.00

www.biblioteka.michalowice.pl

BIBLIOTEKA W NOWEJ WSI
ul. Główna 52a

Wtorek 1 2.00-1 8.00
Czwartek 1 0.00-1 8.00

www.biblioteka.michalowice.pl

Hanka Lemańska
Chichot losu

Czy wiesz, że odbierając te-
lefon w  środku nocy mo-
żesz przewrócić całe swoje
życie do góry nogami?
Nie wszystko da się zapla-
nować i   przewidzieć, ale
niespodziewane zmiany,
które zsyła nam los, mogą

okazać się najlepszym, co nas dotąd spotkało.
Na podstawie powieści Chichot losu Telewizja
Polska wyprodukowała serial obyczajowy pod
tym samym tytułem.

Krystyna Mazurówna
Burzliwe życie tancerki

Krystyna Mazurówna - le-
genda polskiego tańca,
gwiazda swingujących lat
60-tych. Od zawsze szo-
kująca i  ekscentryczna.
Fenomenalne choreogra-
fie, które sama tworzyła,
przyniosły jej sławę. Poka-

zała, jak można tańczyć jazz. U  szczytu popular-
ności, jesienią 1 968 roku, zniknęła z ekranu i
sceny, wyjechała z Polski. Jej życie to wielka
przygoda, która trwa nadal...

Eric-Emmanuel Schmitt
Trucicielka

Książka jest zbiorem czte-
rech wyjątkowych opowia-
dań bestsel lerowego fran-
cuskiego autora. Schmitt
porusza w nich kwestie po-
szukiwania miłości, na-
dziei, zwątpienia, ale tym
razem wzbogaca je o coś

nowego. O namiętność, anal izę naszych naj-
skrytszych pragnień, emocji. Uczuć, które
w  jednej chwil i mogą nas wyzwolić lub do-
prowadzić do zbrodni.

Lee Chang-Rae
Kiedy ulegnę

Jeden z najwybitniejszych
amerykańskich pisarzy na-
reszcie w Polsce! Porusza-
jąca powieść o  ludziach
naznaczonych na zawsze
przez okrutny los.
Poważny nastrój, wnikliwa
psychologia, epicki roz-

mach. Obraz okrucieństwa wojennych zbrod-
ni, którego długo nie można zapomnieć.
Subtelna, pełna napięcia i niezapomniana hi-
storia o bolesnej miłości, trudnym bohater-
stwie i krętej drodze do odkupienia.

Piotr Parandowski
Goście Nieborowa

Piękny pałac z ogrodem na
mazowieckiej równinie, zbu-
dowany według projektu Tyl-
mana van Gameren, stał się po
II wojnie światowej domem
odpoczynku i  twórczej pracy
najwybitniejszych uczonych
i  artystów polskich. Autor skła-

da hołd sławnym gościom Nieborowa, niekiedy
uwikłanym w  polityczne antagonizmy okresu kil-
ku przełomów, z uczuciem szkicuje ich portrety -
wśród gości pałacu znajdowała się m.in. Maria
Dąbrowska. Zjawisko "Nieborów" nazywa autor
jednym z cudówPolski.

Mario Vargas Llosa
Wyzwanie. Szczeniaki

Czym jest honor dla ma-
cho?
Czasami ma posmak
śmierci. Zwyciężasz albo
giniesz. Każda niewinna
sytuacja staje się niebez-
pieczną grą, w której prze-
grana oznacza utratę

wszystkiego i tylko zwycięstwo zapewnia
przetrwanie. Llosa odmalowuje problem ma-
chismo, podkreśla imperatywy - honor, kobie-
ta, opinia - uwypuklając często ich irracjonal-
ność i   bezsensowność, ale bez osta- tecznego
potępienia.

Susane Colasanti
Gdy nadejdzie czas

Sara śni o  prawdziwej miło-
ści. Jest w  klasie maturalnej,
u  progu dorosłego życia i
chce się w końcu zakochać.
Kiedy Dave, szkolny przy-
stojniak, zaprasza ją na rand-
kę, wpada w zachwyt. Po-

chłonięta marzeniami nie zauważa, że kocha
się w niej kolega z lekcji muzyki. Na szczęście
Tobey nie daje za wygraną i  pracowicie obmy-
śla plan zdobycia Sary.

Edward Zyman
Ściana pełna jerzyków

Powieść o  ponadczasowej
sportowej pasji , z  roman-
tycznym wątkiem i szczyptą
humoru.
Liceal ista na prośbę swoje-
go dziadka-pisarza zebiera
materiały na temat jego

szkolnej młodości, potrzebne mu do nowej
książki. Wiedząc, że dziadek przed laty był
członkiem podwórkowej drużyny piłkarskiej,
nastolatek dociera do jej założyciela...
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PO PROSTU CZYTAJ...
Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie znajduje się w dawnym domu pisarki, który został przekazany mieszkańcom w  te-
stamencie właśnie w tym celu. Maria Dąbrowska żyła w tym domu, pisała tu, malowała. Obecnie Biblioteka jest jednym z miejsc na kulturalnej mapie
przede wszystkim Komorowa, ale również całej Gminy Michałowice. Przez wszystkie lata istnienia w domu Marii Dąbrowskiej biblioteka stała się małym
ośrodkiem kultury, gdzie można nie tylko wypożyczyć książkę, przeczytać prasę lecz także skorzystać z nowoczesnych technologii - od komputerów z
dostępem do internetu, do nowoczesnego sprzętu audio-wizualnego. W bibliotece odbywają się również spotkania z autorami, odczyty, małe spekta-
kle teatralne oraz koncerty, a także znajduje się Pokój ze stałą ekspozycją pamiątek po Marii Dąbrowskiej. W 201 0 roku odsłonięta została Ławeczka
z  postacią patronki Biblioteki. Poniżej prezentujemy niektóre nowości jakie pojawiły się na naszych półkach. Serdecznie zapraszamy!

Wybór i opracowanie książek: J. Janaszewska, W. Kłosińska, K. Wal ichnowska, UG

Renata Piątkowska
Gdyby jajko mogło mówić
Autorka pisała już o  przy-
słowiach i  przesądach, a te-
raz napisała książkę o zwy-
czajach. Wszystkie dzieci
malują pisanki ale czy wie-
dzą, dlaczego malują wła-
śnie jajka? Dobrze wiedzieć

dlaczego topimy w rzece Marzannę i jak daw-
niej wyglądało polewanie wodą w śmigus-dyn-
gus. Będzie też wiele o wigilijnych zwyczajach,
skąd się wzięły i co z nich przetrwało do dziś.

NOWOŚCI Z DZIAŁU DLA DOROSŁYCH

NOWOŚCI Z DZIAŁU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY



ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE
ul . Marii Dąbrowskiej 1 2/20, 05-806 Komorów,
tel . 22  758 06 37 ZSO i szkoła podstawowa ,tel . 22 758 02 48 l iceum
tel . 22  758 08 95 gimnazjum

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
MPWiK Pruszków (obsługa sieci wodociągowej Michałowic Wsi oraz osiedl i
Michałowice i Ostoja w Komorowie)

Pogotowie wodociągowe MPWiK tel .: 22  445 62 1 1 ,  784 021 226
WODROL. S. A
(obsługa pozostałych sieci wodociągowych gminy)
Pogotowie Wodociągowe WODROL tel . 694  404  990; 602  395   008

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWEJ WSI
ul . Główna 2 – tel . alarmowy 22 758 26  87, 692 773 871

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

Zredagował Urząd Gminy Michałowice
e-mail :sekretariat@michalowice.pl

OŚWIETLENIE ULICZNE (kwiecień, maj)
Firma "Cieśl ikowski"
tel . 22 720 39 07

Centrala: 22   723 81 78; 22  723 93 32; 22   723 93 35
oraz tonowowybierając nrwewnętrzny:
0 lub 1 16 - Sekretariat Wójta,1 01 -108 - Inwestycje, 1 04, 105 – Podatki,
106 - SkarbnikGminy, 107 - Księgowość budżetowa, 109 - Gospodarka Komunalna
i Ochrona Środowiska, 1 10 - KierownicyRef. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
1 1 1 - Sekretarz Gminy, 1 13 - Zamówienia Publiczne, 121 -Planowanie Przestrzenne,
123, 124 - Geodezja i Rolnictwo, 125 – Biuro RadyGminy

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

GMINNYOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
GMINYMICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄWNOWEJ WSI
ul. Główna 52A, 05-806 Komorów, tel. 22 758 27 93

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

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

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

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

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

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOMOROWIE
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 WMICHAŁOWICACH Z SIEDZIBĄWNOWEJ WSI,
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów, tel. 22 758 28 22
(dyżury w każdy czwartek w godz. 1 7.00-1 9.00)

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

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

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W PRUSZKOWIE
Telefon alarmowy 22 758 77 01

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

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

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

APTEKI
„Leśna” Komorów, ul . Ceglana, tel . 22 758 02 21
„Ostoja” Komorów, ul . Berylowa 34, tel . 22 758 00 82
Apteka w Nowej Wsi, ul . Główna 24, tel . 22 758 27 25
Apteka w Michałowicach, ul . Jesionowa 40, tel . 22 723 91 83
Apteka w Michałowicach, ul . Parkowa 1 a, tel . 22 723 92 00
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WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU GMINY
05-81 6 Michałowice, ul . Raszyńska 34, e-mail- sekretariat@michalowice.pl ,

www.michalowice.pl , fax.:(22) 723 81 78 wewn.1 90

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

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

WAŻNIEJSZE TELEFONY

Druk:




