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Dni Michałowic

Mieszkańcy Gminy Michałowice – ci 
najmłodsi, starsi oraz najstarsi – mo-
gli bawić się w sobotę już od rana. 
Uczestników festynu przybywało z 
godziny na godzinę. Największe tłu-
my przybyły wieczorem - na koncert 
Shakin’Dudiego. str. 5

Partnerstwo lokalne 

W maju pracownicy Urzędu Gminy 
Michałowice, jak i przedstawiciele za-
rządów osiedli, sołectw, związku eme-
rytów, szkół, stowarzyszeń i innych or-
ganizacji pozarządowych działających 
na terenie naszej Gminy uczestniczyli w 
szkoleniu na temat zawiązywania lokal-
nych partnerstw. str. 6

Piknik: Wszyscy jesteśmy...

20 maja, w niedzielę, w Ośrodku Re-
habilitacji Olimpijczyków i Paraolimpij-
czyków odbył się rodzinny piknik inte-
gracyjny z osobami niepełnosprawnymi 
zatytułowany - WSZYSCY JESTEŚMY 
TACY SAMI str. 12

Czas nauki, czas wakacji...
Uczniowie naszej gminy z klas szóstych szkół podstawowych i klas trzecich gim-
nazjów wypadli bardzo dobrze w testach ogólnopolskich. Szkoły z Nowej Wsi, Mi-
chałowic i Komorowa znalazły się wśród najlepszych polskich szkół, obok szkół 
warszawskich, które mają zwykle najlepsze wyniki. W tym roku warszawscy ucz-
niowie na sprawdzianie klas 6 mieli średnią 30, 44 punktu, a nasi uczniowie nieco 
więcej, bo 30, 64. Natomiast gimnazjaliści z naszej gminy uzyskali średnio 66, 53 
punktów, co jest tylko nieznacznie gorszym rezultatem niż ten, który zanotowali 
warszawiacy. Z kolei średnia dla całego kraju wyniosła znacznie poniżej wyników 
naszych uczniów - 56, 79. 

W tym roku średnia egzaminu szóstokla-
sistów trzech szkół podstawowych w 

Komorowie, Nowej Wsi i Michałowicach wy-
niosła 30, 64 punktów na 40 możliwych do zdo-
bycia. Na wynik naszej gminy złożyły się wyniki 
poszczególnych szkół. Najlepszą ocenę uzyska-
li 6-klasiści z Komorowa osiągając 31, 64, na-
stępnie Michałowice – 30,47 oraz Nowej Wsi 
– 29,29. Warto dodać, że średni wynik w po-
wiecie wyniósł w tym roku 29,41 punktu, a w 
województwie mazowieckim 27,43. Nasi ucz-
niowie okazali się nawet lepsi od uczniów szkół 
warszawskich, którzy osiągnęli wynik 30,44 

punktu. A warto dodać, że to właśnie ucznio-
wie szkół warszawskich królują we wszystkich, 
organizowanych w Polsce, rankingach. 

Nieco inaczej rozłożyły się wyniki testu 
gimnazjalnego. Maksymalna liczba punk-
tów, jaką można uzyskać na teście wynosi 
100. Największą liczbę punktów, czyli 70,68 – 
uzyskało Gimnazjum w Nowej Wsi. Na wynik 
ten składają się oceny z testu humanistycz-
nego (37,33) i testu matematyczno-przyrod-
niczego (33,35). Nieco niżej uplasowało się 
Gimnazjum z Michałowic, średnia egzaminu 
szkoły wyniosła 68,72 punktu. W rozłożeniu: 
część humanistyczna–38,30 i matematyczno-

przyrodnicza – 30,42. Najsłabiej w tym roku 
wypadło gimnazjum z Komorowa (średnia 
testu wyniosła 63,50).

Wyniki te sprawiły, że średnia trzech 
szkół gimnazjalnych wyniosła 66,53. A to 
powoduje, że i w kategorii szkół gimnazjal-
nych nasze szkoły znajdują się w czołówce w 
powiecie i województwie. I tak średni wynik 
w powiecie pruszkowskim wyniósł 63,96, a 
w województwie mazowieckim 59,62. War-
szawskie gimnazja uzyskały jedynie nieco 
lepszy wynik, średnia tych szkół z testu wy-
niosła 67,12 czyli jest to wynik lepszy od wy-
niku naszych szkół o pół punktu. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny
 im. M. Kopernika w Nowej Wsi

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. M. Dąbrowskiej w Komorowie

Zespół Szkół w Michałowicach

cd. na str. 2
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UCHWAŁY RADY

Uchwały podjęte na IX Sesji 
Rady Gminy Michałowice

Uchwała nr IX/50/2007

Rady Gminy Michałowice

z dnia 24 kwietnia 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z 
wykonania budżetu Gminy Michałowice za 
2006 rok i udzielenia absolutorium Wójto-
wi Gminy Michałowice.

Zgodnie z tą uchwałą, po przedstawie-
niu sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy za rok 2006 stanowiącego załącz-
nik do uchwały, Wójt Gminy Michałowi-
ce otrzymał od Rady Gminy absolutorium, 
czyli budżet został przyjęty.

Uchwała nr IX/51/2007

Rady Gminy Michałowice

z dnia  24 kwietnia 2007 r.

w sprawie dokonania zmian w budże-
cie Gminy Michałowice na 2007 rok, oraz 
zmian do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady 
Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2007 
r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Michałowice na 2007 rok z późniejszymi 
zmianami.

 W przyjętej uchwale  dokonano zmian 
w budżecie Gminy Michałowice na 2007 

rok. Zmianie uległa  uchwała Nr VI/32/2007 
Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lute-
go 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Michałowice na 2007 rok z później-
szymi zmianami. Dokonano przesunięcia 
środków fi nansowych na pomoc fi nanso-
wą między innymi jednostkom samorządu 
terytorialnego na dofi nansowanie włas-
nych zadań inwestycyjnych i zakupów inwe-
stycyjnych. Udzielono dotacji dla powiatu 
pruszkowskiego w kwocie 700.000 zł na re-
alizację zadania „Przebudowa ulicy Głów-
nej w Nowej Wsi”.

Zmianie też uległy źródła fi nansowania 
zadań inwestycyjnych, nastąpiły przesunię-
cia środków fi nansowych ze środków włas-
nych na kredyty i odwrotnie. 

Uchwała nr IX/52/2007

Rady Gminy Michałowice

z dnia 24 kwietnia 2007

 w sprawie udzielenia pomocy fi nanso-
wej powiatowi pruszkowskiemu na reali-
zację zadania pod nazwą „Przebudowa ul 
Głównej w Nowej Wsi”.

Zgodnie z tą uchwała, z budżetu Gmi-
ny Michałowice, udzielona zostanie pomoc 

fi nansowa Powiatowi Pruszkowskiemu, 
która przeznaczona zostanie na realizację 
zadania pod nazwą „Przebudowa ul Głów-
nej w Nowej Wsi”. Pomoc fi nansowa zosta-
nie udzielona w formie dotacji celowej ze 
środków budżetu na 2007 rok, w wysoko-
ści 700 000 zł.

 
Uchwała nr IX/ 53 / 2007 

Rady Gminy Michałowice

z dnia 24  kwietnia 2007r.

zmieniająca uchwałę Nr III/11/2006 w 
sprawie poboru podatku od nieruchomo-
ści, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz 
określenia inkasentów, terminów płatności 
dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała ta określa nowe zasady pobie-
rania podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego w drodze inkasa oraz określenia in-
kasentów, terminów płatności dla inkasen-
tów i wynagrodzenia za inkaso. Zgodnie z 
uchwałą podatki pobierać będą sołtysi wsi: 
Reguły, Michałowice Wieś, Opacz Mała, 
Sokołów, Suchy Las, Pęcice, Komorów 
Wieś, Nowa Wieś, Pęcice Małe, Opacz Ko-
lonia i inkasentowi we wsi Granica inkaso-
waniem podatku zajmie się Jan Wojtecki. 

Warto jeszcze dodać, że są to wyniki ze 
wszystkich szkół, zarówno szkół powszech-
nych jak i prywatnych oraz społecznych. 
Natomiast szkoły w Nowej Wsi, Michało-
wicach i Komorowie (z wyłączeniem lice-
um) są szkołami, które podlegają Gminie 
Michałowice i to właśnie gmina sprawuje 
pieczę nad nimi. Szkoły podstawowe i gim-
nazja są rejonowe, a to oznacza, że do szkół 
uczęszcza większość dzieci z terenu naszej 
gminy. (Nieliczne dojeżdżają do Warszawy, 
Milanówka czy Podkowy Leśnej). W szko-
łach uczą się zarówno dzieci bardzo zdolne i 
chętne do nauki, jak i te mniej zdolne, a cza-
sem, niestety, mniej dopilnowywane przez 
rodziców. A na wynik szkoły pracują wszy-
scy uczniowie. 

Najlepsi uczniowie naszych szkół osiąg-
nęli prawie 100 punktów z testu gimnazjal-
nego i zdobyli wysokie noty w olimpiadach 
przedmiotowych, ale byli też tacy ucznio-

wie, którym nie udało się uzyskać więcej 
niż 5-6 punktów na sto możliwych. Dlate-
go ten wynik tak bardzo powinien cieszyć. 
Bo wskazuje, że mamy naprawdę mądre i 
chętne do nauki dzieci. Gratulujemy! 

Nasze szkoły
W szkołach w naszej gminie uczy się 

2275 uczniów. W szkołach zorganizowane 
są specjalistyczne pracownie. Przy każ-
dej ze szkół znajdują się ogólnodostęp-
ne tereny sportowe. W ścisłej współpracy 
ze szkołami realizują programy Uczniow-
skie Kluby Sportowe. Klub działający 
przy szkole w Nowej Wsi może poszczycić 
się znacznymi osiągnięciami - brązowym 
medalem w Mistrzostwach Polski. A tak-
że w szkole w Komorowie uczy się Maja 
Olszewska, aktualna mistrzyni Polski w 
pływaniu stylem grzbietowym. Znaczenie 
ogólnopolskie ma również działalność 
Klubu Szachowego „Hetman” z Michało-
wic. Na terenie Gminy aktywne są rów-

nież środowiska harcerskie, zarówno 
ZHP jak i ZHR.

Beata Izdebska-Zybała

Dodatkowe informacje o szkołach można 
uzyskać na stronach internetowych szkół: 

 - Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Michałowicach, Gimnazjum 
w Michałowicach im. J. Poniatowskiego,
http://www.gimmichalowice.pl 
http://www.spmichalowice.pl 
- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ma-
rii Dąbrowskiej (ZSO), złożony ze szkoły 
podstawowej, gimnazjum i liceum ogólno-
kształcącego w Komorowie,
http://www.komorow.edu.pl 
- Zespół Szkolno–Przedszkolny im. Mikołaja 
Kopernika, złożony ze szkoły podstawowej, 
gimnazjum i przedszkola 2 - oddziałowego 
w Nowej Wsi,
http://www.nowawies.pl 
http://www.spnwies.stn.pl

Czas nauki, czas wakacji – cd. ze str. 1

Zespół Szkół, widok od strony boisk szkolnych
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Obowiązujące dotychczas Studium 
uchwalone zostało przez Radę Gmi-

ny Michałowice 9 lipca 1999r. (uchwała nr 
XIV/63/99). W ciągu prawie ośmiu lat obo-
wiązywania Studium nastąpiły liczne zmia-
ny przepisów prawnych, m.in. weszła w życie 
nowa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 
80 z 2003r. pod pozycją 717. Zmianie uległy 
również uwarunkowania zewnętrzne wpły-
wające na ostateczny kształt opracowania. 
W związku z tym niezbędna stała się zmia-
na obowiązującego Studium - dokumentu, 
będącego podstawowym elementem kształ-
tującym politykę przestrzenną Gminy w 
najbliższej przyszłości. 

Zgodnie z wymienioną wcześniej ustawą 
znacznie wzrosła rola i znaczenie Studium w 
procesie kształtowania przestrzeni na terenie 
Gminy. Obecnie ustalenia Studium mają sil-
niejszy wpływ na kształt miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Sporzą-
dzane pod rządami „starej” ustawy o zagospo-
darowaniu przestrzennym plany miejscowe 
powinny być jedynie spójne ze Studium. Sto-
sownie zaś do regulacji art. 9 ust. 4 „nowej“ 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia Studium są wiążą-
ce przy sporządzaniu planów miejscowych, a 
plan winien być nie tylko spójny ze Studium, 
ale zgodny z jego konkretnymi ustaleniami. 
Ponadto zgodnie z obecnie obowiązujący-
mi przepisami zmiana Studium poddana jest 
procedurze zbliżonej do procedury sporzą-
dzania planu miejscowego. Projekt zmiany 
Studium podlega uzgadnianiu z właściwymi 
organami i instytucjami państwowymi, wyło-
żeniu do publicznego wglądu oraz omówie-
niu podczas dyskusji publicznej, a zgłoszone 
do niego uwagi są rozpatrywane przez Radę 
Gminy.

W zmianie Studium będącej przedmio-
tem opisanej na wstępie uchwały zostaną 
uwzględnione uwarunkowania wynikające w 
szczególności z:

- dotychczasowego przeznaczenia, zago-
spodarowania i uzbrojenia terenu;

- stanu ładu przestrzennego i wymogów 
jego ochrony;

- stanu środowiska, w tym stanu rolniczej 
i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości 
i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego;

- stanu dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej;

- warunków i jakości życia mieszkańców, 
w tym ochrony ich zdrowia;

- zagrożenia bezpieczeństwa ludności i 
jej mienia;

- potrzeb i możliwości rozwoju Gminy;
- stanu prawnego gruntów;
- występowania obiektów i terenów 

chronionych na podstawie przepisów 
odrębnych;

- występowania obszarów naturalnych 
zagrożeń geologicznych;

- występowania udokumentowanych złóż 
kopalin oraz zasobów wód podziemnych;

- występowania terenów górniczych 
wyznaczonych na podstawie przepisów 
odrębnych;

- stanu systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej, w tym stopnia upo-
rządkowania gospodarki wodno-ściekowej, 
energetycznej oraz gospodarki odpadami;

- zadań służących realizacji ponadlokal-
nych celów publicznych.

W Studium zostaną określone w 
szczególności:

- kierunki zmian w strukturze przestrzen-
nej Gminy oraz w przeznaczeniu terenów;

- kierunki i wskaźniki dotyczące zago-
spodarowania oraz użytkowania terenów, w 
tym tereny wyłączone spod zabudowy;

- obszary oraz zasady ochrony środowi-
ska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajo-
brazu kulturowego i uzdrowisk;

- obszary i zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej;

- kierunki rozwoju systemów komunika-
cji i infrastruktury technicznej;

- obszary, na których rozmieszczone 
będą inwestycje celu publicznego o znacze-
niu lokalnym;

- obszary, na których rozmieszczone 
będą inwestycje celu publicznego o znacze-
niu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami 

planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa i ustaleniami programów za-
wierających zadania rządowe;

- obszary, dla których obowiązkowe jest 
sporządzenie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego na podstawie 
przepisów odrębnych, w tym obszary wyma-
gające przeprowadzenia scaleń i podziału 
nieruchomości, a także obszary rozmiesz-
czenia obiektów handlowych o powierzch-
ni sprzedaży powyżej 2.000m2 oraz obszary 
przestrzeni publicznej;

- obszary, dla których gmina zamierza 
sporządzić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, w tym obszary wymaga-
jące zmiany przeznaczenia gruntów rolnych 
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

- kierunki i zasady kształtowania rolni-
czej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;

- obszary narażone na niebezpieczeń-
stwo powodzi i osuwania się mas ziemnych;

- obiekty lub obszary, dla których wyzna-
cza się w złożu kopaliny fi lar ochronny;

- obszary pomników zagłady i ich stref 
ochronnych oraz obowiązujące na nich 
ograniczenia prowadzenia działalności go-
spodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów by-
łych hitlerowskich obozów zagłady;

- obszary wymagające przekształceń, re-
habilitacji lub rekultywacji;

- granice terenów zamkniętych i ich stref 
ochronnych;

- inne obszary problemowe, w zależności 
od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowa-
nia występujących w gminie.

Obowiązująca ustawa o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym bardzo pre-
cyzyjnie określa tryb i sposób postępowania 
Wójta Gminy po podjęciu przez Radę Gmi-
ny uchwały o przystąpieniu do sporządzania 
Studium. 

Pierwszym etapem procedury plani-
stycznej jest ogłoszenie w prasie miejsco-
wej oraz przez obwieszczenie, a także w 
sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie, o 
podjęciu uchwały o przystąpieniu do spo-
rządzania Studium z określeniem formy, 
miejsca i terminu składania wniosków do-

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego

Gminy Michałowice
Z ogłoszeń i obwieszczeń, których wiele można znaleźć w Biuletynie, prawdopodobnie wiedzą już Państwo, że Rada Gminy 
Michałowice uchwałą nr XXXIX/347/2006 z 6 marca 2006 r. przystąpiła do sporządzenia zmiany Studium zatwierdzonego 
uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XIV/63/99 z 9 lipca 1999 r. Proponuję, zatem garść informacji związanych z procedu-
rami obowiązującymi przy opracowaniu tego dokumentu, tym bardziej, że prace nad nowym Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice, zwanym w dalszej części artykułu „Studium”, trwające od 
zeszłego roku weszły w ostatni etap przed wyłożeniem projektu tego dokumentu do wglądu publicznego.

STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA

cd. na str. 4
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DNI GMINY MICHAŁOWICE

tyczących Studium. Termin ten nie może 
być krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia. W 
tym etapie zawiadamia się również na piś-
mie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do 
sporządzania Studium instytucje i organy 
właściwe do uzgadniania i opiniowania pro-
jektu Studium. Po rozpatrzeniu wniosków 
i zapoznaniu się z uzgodnieniami i opinia-
mi Wójt Gminy sporządza projekt Studium, 
uwzględniając w nim ustalenia planu zago-
spodarowania przestrzennego województwa 
mazowieckiego. 

Przed wyłożeniem do wglądu publicz-
nego projekt Studium zostaje zaopiniowany 
przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Ar-
chitektoniczną i Komisję Gospodarki Ko-
munalnej i Przestrzennej.

 Zanim projekt Studium trafi  do publicz-
nej wiadomości musi być jeszcze uzgodniony 
przez zarząd województwa mazowieckiego i 
Wojewodę Mazowieckiego oraz zaopinio-
wany m. in. przez Starostę Powiatowego, 
gminy sąsiednie, właściwego wojewódzkie-
go konserwatora zabytków, właściwe organy 
wojskowe, ochrony granic oraz bezpieczeń-
stwa państwa, właściwy organ administracji 
geologicznej oraz dyrektora regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej w zakresie zago-
spodarowania obszarów narażonych na nie-

bezpieczeństwo powodzi. Wtedy też muszą 
być naniesione zmiany wynikające z uzyska-
nych opinii i dokonanych uzgodnień.

 Dopiero tak wykonany, zaopiniowa-
ny i uzgodniony projekt Studium trafi a do 
publicznej wiadomości. Liczę na to, że w 
przypadku Studium Gminy Michałowice 
moment ten nastąpi pod koniec sierpnia lub 
na początku września br. Wcześniej (na co 
najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia) ob-
wieszczenie o wyłożeniu projektu Studium 
do publicznego wglądu pojawi się w prasie 
lokalnej, na stronach internetowych Gmi-
ny oraz zostanie wywieszone na tablicach 
ogłoszeń w miejscach zwyczajowo przyję-
tych. Projekt Studium będzie wyłożony do 
publicznego wglądu na okres, co najmniej 
30 dni i w tym czasie zorganizowana zosta-
nie dyskusja publiczna nad przyjętymi w nim 
rozwiązaniami.

W ogłoszeniu, o którym mowa powyżej 
wyznaczony będzie termin, w którym oso-
by prawne i fi zyczne oraz jednostki organi-
zacyjne nie posiadające osobowości prawnej 
mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Stu-
dium. Termin ten nie może być krótszy niż 
21 dni od dnia zakończenia okresu wyłoże-
nia Studium.

Po przeanalizowaniu uwag wniesionych 
do projektu Studium dokument ten będzie 

przedstawiony Radzie Gminy Michałowi-
ce do uchwalenia wraz z listą nieuwzględ-
nionych uwag. Należy tu zauważyć, że Rada 
Gminy uchwala Studium, rozstrzygając jed-
nocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag, o 
których mowa powyżej. Tekst i rysunek Stu-
dium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpa-
trzenia uwag stanowią załączniki do uchwały 
o uchwaleniu Studium. 

Ostatnim etapem prac nad Studium jest 
obligatoryjne przedstawienie Wojewodzie 
Mazowieckiemu uchwały o uchwaleniu Stu-
dium wraz z załącznikami oraz pełną doku-
mentacją prac planistycznych w celu oceny 
ich zgodności z przepisami prawnymi.

Należy tu jeszcze wspomnieć o tym, że 
koszty sporządzenia Studium obciążają bu-
dżet Gminy. Wyjątek stanowią tu koszty 
sporządzenia lub zmiany Studium wynikają-
ce z rozmieszczenia inwestycji celu publicz-
nego o znaczeniu ponadlokalnym. Te koszty 
obciążają odpowiednio budżet państwa, bu-
dżet województwa albo budżet powiatu.

Mam nadzieję, że zawarte w tym artyku-
le informacje pomogą Państwu w przedzie-
raniu się przez gąszcz obowiązujących w tej 
dziedzinie przepisów. 

Jarosław Sobol
Główny Specjalista ds. Planowania 

i Zagospodarowania Przestrzennego

Multum atrakcji
Mieszkańcy Gminy Michałowice – ci najmłodsi, starsi oraz najstarsi – mogli bawić się w sobotę już od rana. Uczestników 
festynu przybywało z godziny na godzinę. Największe tłumy natomiast przybyły wieczorem - na koncert Shakin’Dudiego.

W atmosferze karnawału część ofi cjalna 
Humory dopisywały wszystkim. W atmo-

sferę karnawału udawało się jednak umie-
jętnie wplatać „ofi cjalne komunikaty”. 

Roman Lawrence, wójt Gminy Micha-
łowice podziękował Pawłowi Zacnemu, 
wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Mi-
chałowice za bardzo duży wkład pracy wło-
żony w organizację festynu. 

Zabawa 
Na scenie swoimi umiejętnościa-

mi popisywali się uczniowie, najpierw 
z prywatnej szkoły językowej: wystę-
py odbywały się w kilku językach, a 
następnie z Zespołu Szkół w Micha-
łowicach. Jedno natomiast trzeba 
stwierdzić: z roku na rok coraz wię-
cej dzieci i młodzieży śpiewa i tańczy 
coraz lepiej. Trzeba też podkreślić, 
iż wśród publiczności festynu właś-
nie uczniowie szkoły podstawowej i 
gimnazjum stanowili najliczniejszą 
grupę. 

Na boisku obok, od godziny 11.00 
trwały zawody uczniów. W turnieju 
piłki siatkowej wzięło udział 5 dru-
żyn ze Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II oraz 2 zespoły starszej młodzieży: 
gimnazjaliści oraz zespół harcerzy. Najwięcej 
emocji natomiast wywoływały „gminne mi-
strzostwa w piłce nożnej”. Zwyciężyła repre-
zentacja Zespołu Szkół w Komorowie, drugie 
miejsce zajęła michałowicka drużyna, a trze-
cie piłkarze z Nowej Wsi.

Zwycięzcy wszystkich dyscyplin otrzyma-
li wspaniałe nagrody, które osobiście wręczył 
wójt Roman Lawrence: odtwarzacze mp3, 
koszulki z logo gminy, puchary oraz inne. 

Dzięki Zarządowi Osiedla Michałowice 
na festynie kontynuowano zbieranie pienię-
dzy na chore dziecko – zarząd zebrał fanty 
przede wszystkim od fi rm oraz od osób pry-
watnych i zorganizował loterię, w której wy-
grywał każdy los.

Na festynie akcję edukacyjną podsumo-
wywało ReEko – Organizacja Odzysku S.A. 
ReEko zorganizowało konkurs w Zespole 
Szkół w Michałowicach związany z recyclin-
giem, który wygrała klasa IV c. 

Sołectwo Opacz Kolonia obda-
rowywało dzieci słodyczami – był 
to prezent od wszystkich sklepów 
Opaczy, a także – po raz kolejny 
- zorganizowało loterię na rzecz 
potrzebujących dzieci z Opaczy. 
Zebrane środki zostaną przezna-
czone na wakacje, podręczniki... 
Fantami były: chusteczki dzierga-
ne przez panią radną, dwa dębowe 
świeczniki wykonane przez miesz-
kańca Opaczy...

Puchar Wójta za przeciągnięcie 
liny na swoją stronę – po raz trzeci – 
wywalczyli mieszkańcy Opaczy. (W 
historii tej konkurencji michałowi-

Studium uwarunkowań... – cd. ze str 3

cd. na str. 5Koncert Shakin’Dudiego
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czanom udało się to tylko jeden raz). 
W kolejnej „części ofi cjalnej” wójt Ro-

man Lawrence pogratulował Jadwidze Mi-
kołajczyk, lokalnej działaczce, która w tym 
roku obchodzi 50-lecie pracy społecznej. 

 Gwoździem programu okazał się oczy-
wiście występ Ireneusza Dudka. Artysta, 
stopniowo, krok po kroku – śpiewem i wir-
tuozowską grą na harmonijce przekonywał 

do siebie publiczność, by po pewnym czasie 
zapanować nad nią całkowicie.

Występ – przed bisami – Dudi zakończył 
swoimi największymi przebojami: „Oh Ziuta” 
i „Au sza la la la”. Festyn zakończył się późno 
w nocy – „ogniskiem” (były dwa ogniska i 100 
kg kiełbasek od sponsora) zorganizowanym 
przez Zarząd Osiedla Michałowice. 

Nie sposób opisać wszystkiego, co dzia-
ło się w sobotę. Najważniejsze jest jednak to, 
co zapadło w pamięci uczestnikom zabawy, 
a wspomnień wystarczy na długo – znacznie 
dłużej niż do następnego festynu, do następ-
nych Dni Michałowic.

Stanisław Szałapak

Anna Ewa Kamińska została radną w wy-
borach uzupełniających w Opaczy Kolo-
nii, uzyskała116 głosów. Wybory odbyły 
się w niedzielę 24 czerwca. Udział wzięło 
149 osób, tj. 11,39 proc. Gratulujemy An-
nie Kamińskiej wyboru.

OTWARTE OGRODY
Otwarte Ogrody zapraszają już po raz 

trzeci. W tym roku w festiwalu wezmą 
udział mieszkańcy Podkowy Leśnej, Mi-
lanówka, Brwinowa i Komorowa. 

Otwarte Ogrody organizowane są raz 
w roku w wielu miejscowościach Euro-
py. Odbywają się w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa, których celem jest pro-
mocja kultury.

W Komorowie organizacją Otwartych 
Ogrodów zajęło się Stowarzyszenie K40. 
Planowany jest koncert muzyki poważnej 
oraz spotkanie z ciekawym człowiekiem. 
Więcej informacji znajduje się na stronie 
www.otwarteogrody.pl, a także, wkrótce 
na stronie www.k40.org.pl

Zapraszamy. 

PODZIĘKOWANIA 

Zarząd Osiedla Michałowice serdecznie dziękuje 
wszystkim sponsorom, którzy hojnie wsparli organizowa-
ną przez nas akcję zbierania funduszy na leczenie ciężko 
chorego dziecka. Oprócz wsparcia fi nansowego otrzyma-
liśmy również wiele wspaniałych i wartościowych darów 
rzeczowych, dzięki którym mogliśmy zorganizować lote-
rię fantową. W ten sposób mieszkańcy biorący udział w 
obchodach Dni Michałowic nie tylko wspomogli naszą 
akcję, ale również świetnie się bawili.

Z wielką radością przedstawiamy listę wszystkich 
naszych sponsorów:
1.  Sklep Chemiczno Przemysłowy, ul. Raszyńska 20
2.  Katarzyna Dołęgowska, Sklep Spożywczy, ul. Raszyń-

ska 20
3.  Paweł Wojciechowski, Salon Fryzjerski PAULA, ul. Je-

sionowa 5 A
4.  Krzysztof Sandomirski, Sklep Wielobranżowy, ul. Je-

sionowa 36 B
5.  Sklep ALDOR, ul. Jesionowa 38
6.  Jacek Gajewski, Sklep Spożywczy, ul. Cicha 4
7.  Marian Łyszcz, Pracownia Cukiernicza, ul. Jesiono-

wa 17
8.  Jerzy Gocan, Sklep Przemysłowo – Spożywczy, ul. Je-

sionowa (przy stacji WKD)
9.  Barbara Pych, Sklep Spożywczy, ul. Jesionowa 19
10.  Antoni Zarzecki, Bar KOLOROWA
11.  W. i D. Bernaś, Hurtownia Art. Elektroinstalacyj-

nych, ul. Jesionowa 36
12.  Adam Lenarczyk, Sklep Owocowo – Warzywny, 

ul. Jesionowa 36
13.  Joanna Cegieła, APTEKA, ul. Jesionowa 40
14.  Wanda, Łuksza, ŁUKSZA, Opacz
15.  Państwo Draniak, fi rma BANDI, ul. Parkowa 18
16.  Firma GRAŻYNA
17.  Salon Zdrowia i Urody LOTOS, ul. Jesionowa
18.  Państwo Patrzała, fi rma THALGO, ul. Szkolna 12
19.  APTEKA, ul. Parkowa 1
20.  Państwo Marczak, MAŁY KWIATEK, ul. Jesiono-

wa 5
21.  Firma GRANNA
22.  Ekipa serialu NA DOBRE I NA ZŁE
23.  Państwo Draniak, fi rma SOLEO, ul. Szkolna.

Dziękujemy również mieszkańcom Michałowic – 
pani Hannie Kozarzewskiej i panu Henrykowi Piecucho-
wi za przekazanie swoich prac (obrazy, rzeźby).

Szczególne podziękowania należą się najmłodszym 
uczestnikom naszej akcji: Oli Taras, Marcie Szachowicz, 
Ani Konopce oraz Julce i Zuzi Rycerskim.

Wyrazy uznania należą się członkom Zarządu 
Osiedla, którzy z dużym zaangażowaniem przygotowali 
i przeprowadzili naszą akcję, w tym pani Beacie Rycer-
skiej, która dodatkowo przeprowadziła aukcję rysunków 
dzieci z naszej szkoły. Dziękujemy także Joannie Trybu-
chowskiej i Julii Popko za spontaniczne włączenie się do 

pomocy w trakcie trwania loterii.
Wszystkim osobom, które wsparły chorego Huberta 

kupując los, rysunek lub wrzucając datek do puszki - ser-
deczne podziękowania!

Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Anna Olak – Popko

Szanowny Panie Wójcie,
Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Osiedla Michałowice pragnie poinformo-
wać, że w trakcie Festynu z okazji Dni Michałowic ze-
braliśmy na rzecz chorego dziecka kwotę 2 733zł.W tym: 
aukcja rysunków dzieci ze Szkoły Podstawowej przynio-
sła 402zł, loteria fantowa:1565zł, kwesta przeprowadzo-
na przez dzieci:156zł oraz dary pieniężne od sponsorów 
w wysokości 610zł. Całą zebraną kwotę przekażemy na 
konto Huberta.

Wszystkim osobom zaangażowanym w tę piękną akcję 
Zarząd Osiedla składa gorące podziękowania!

Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Anna Olak – Popko

Gmina Michałowice serdecznie dziekuje Darczyńcom, 
którzy przyczynili się do zorganizowania „Dni Gminy 
Michałowice”.

A byli nimi Bank Spółdzielczy w Raszynie w osobie 
Jana Karwatowskiego - Prezesa Banku, Firma „REN” 
z Pęcic - dystrybutor lodów KORAL, Stanisław Zającz-
kowski z fi rmy SIRCOM z Opaczy Małej, Firma ŁUK-
SZA z Opaczy Kolonii producent doskonałych ciastek, 
fi rma ASMET z Reguł w osobie Prezesa – Andrzeja 
Sajnagi, Firma WIR - salon sprzedaży mebli - WIK  z 
Michałowic w osobie  właściciela Pana Zbigniewa Win-
cenciaka, fi rma NORTON z Reguł za dar doskonałych 
wód mineralnych.

Dziekujemy osobom i fi rmom, które ufundowały na-
grody w loterii zorganizowanej przez Zarząd Osied-
la Michałowice na rzecz Huberta Kosowskiego - ciężko 
chorego dziecka. Dziękujemy Radzie Sołeckiej Opaczy 
Kolonii i Opaczy Małej, Zarządowi Osiedla Michałowi-
ce za pomoc w organizacji festynu. Nie możemy zapo-
mnieć o strażakach z OSP Nowa Wieś i policjantach z 
Komisariatu Policji w Regułach, ich udział był konieczny 
do utrzymania ładu i porządku. O zdrowie troszczyły się 
siostry z Ośrodka Zdrowia RES-MED 40  z Michałowic 
- dziękujemy. Olbrzymi wkład pracy wnieśli pracownicy 
Urzędu Gminy w Michałowicach - dziękujemy. 

Słowa podziękowania kierujemy do nauczycieli  i dy-
rektora Andrzeja Olęckiego ze szkoły w Michałowicach 
za organizację zawodów sportowych i występów arty-
stycznych. Dziękujemy Pawłowi Zacnemu - Radnemu 
Gminy Michałowice za olbrzymi wkład pracy w przygoto-
waniu  i prowadzenie festynu, od świtu do nocy. 

Jak zawsze głównym sprawcą festynu byli nasi radni 
gminy - dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy!

Roman Lawrence - wójt.

Ogłoszenie wyników konkursu na najładniejszy 
ogród Osiedla Michałowice

Festyn zgromadził wielu mieszkańców naszej gminy
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Partnerstwo lokalne
W maju pracownicy Urzędu Gminy Michałowice, jak i przedstawiciele zarządów osiedli, sołectw, związku emerytów, szkół, 
stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych działających na terenie naszej Gminy uczestniczyli w szkoleniu na te-
mat zawiązywania lokalnych partnerstw. Są one rozumiane jako oddolne formy współdziałania między lokalnymi insty-
tucjami, organizacjami, biznesem oraz obywatelami. Celem takich przedsięwzięć jest realizacja wspólnego dobra naszych 
miejscowości.

Szkoleniowiec podkreślał, że efektywne 
partnerstwo musi opierać się na zasadzie 

współpracy, zaufania, lojalności, wzajem-
nych porozumień w konkretnych sprawach, 
odpowiedzialności oraz równości wszystkich 
uczestników partnerstwa.

Szkolenie zorganizowało Stowarzyszenie 
BORIS, czyli Biuro Obsługi Ruchu Inicja-
tyw Obywatelskich i Urząd Gminy Michało-
wice. Miało ono tytuł „Rozwój społeczności 
lokalnych w oparciu o partnerstwo społecz-
no-gospodarcze”, trwało dwa dni i przepro-
wadzone zostało w Ośrodku Szkoleniowym 
– Jachranka, nad Zalewem Zegrzyńskim, 
prowadził je Paweł Jordan. 

W trakcie dwudniowych 
warsztatów utworzono trzy ze-
społy tematyczne:
1.  Zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieci i młodzie-
ży, którego koordynatorem 
została Iwona Radzimirska

2.  Czystość i estetyka Gminy 
Michałowice - koordynator 
Grażyna Grabka

3.  Przepływ informacji - ko-
ordynator Aleksandra 
Warsztocka.

A koordy-
natorem nadzorującym zo-
stała wybrana jednogłośnie 
- Luiza Jarzyna, zaś sekreta-
riat poprowadziła Magdale-
na Żurawska.

Podczas zajęć warsztato-
wych powstał jeszcze jeden 
obszar szkoleniowy a mia-
nowicie: bezpieczeństwo na 
terenie Gminy, lecz tym te-
matem zajmą się uczestnicy 
na następnych spotkaniach.

Nasza gmina otrzymała 
propozycję uczestniczenia w 

szkoleniu dzięki Luizie Jarzynie, której udało 
się uczestniczyć w konferencji zorganizowanej 
przez BORIS. Z województwa mazowieckie-
go tylko pięć społeczności zostało wyłonio-
nych i zaproszonych do takiego uczestnictwa 
oraz tworzenia partnerstw. Majowe zajęcia 
były pierwszą częścią szerszego cyklu. 

Na szkoleniu powszechnie mówiono, że 
nastąpiło duże ocieplenie stosunków między 
miejscowościami naszej Gminy. Aby było 
tak zawsze - jest to nasze wspólne dobro.

 Maria Kozarska,
Członek Zarządu Osiedla Komorów 

Centrum Aktywności Lokalnej
Z inicjatywy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, 31 maja 2007 roku, odbyło się spotkanie z soł-
tysami i przewodniczącymi zarządów osiedli naszej gminy. Tematem spotkania było przybliżenie idei „Centrum Aktywności 
Lokalnej” (CAL), – którego głównym przesłaniem jest pobudzenie działań na rzecz lokalnych społeczności.

Honorowy gość Paweł Jordan – prezes 
Stowarzyszenia BORIS (Biuro Obsłu-

gi Ruchu Inicjatyw Społecznych) - poprowa-
dził moduł oswajając wszystkich z metodą 
CAL. Pozostali goście i uczestnicy na przy-
kładzie własnych działań przedstawiali 
przykłady „dobrych praktyk” na rzecz spo-
łeczności lokalnej.

Uczestnicy spotkania wspólnie zastana-
wiali się nad sposobami aktywowania swoich 
lokalnych społeczności na rzecz rozwiązywa-
nia wspólnych problemów. 

Wszyscy zgodzili się z tezą, że w spo-
łecznościach lokalnych drzemie ogromny 
potencjał, ale aby go wykorzystać potrzebny 
jest lider – animator. Taką osobą może być 
każdy np. sołtys, przewodniczący zarządu 
osiedla, członek rad sołeckich czy osiedlo-

wych a także „zwykły” mieszkaniec dane-
go terenu. Dowodem na to byli zaproszeni 
goście. Jeden z nich – Honorata Kalicińska 
(sołtys wsi Żabieniec, gmina Piaseczno) 
barwnie opowiadała o kulisach działań na 
rzecz swojej społeczności lokalnej. Doro-
bek pani Honoraty i jej miejscowości oka-
zał się imponujący: akcja sprzątania lasu, 
powołanie świetlicy środowiskowej, akcja 
uczeń z kasą, festyn rodzinny, gwiazdka dla 
dzieci, akcje bezpłatnych badań medycz-
nych, jarmarki lokalne, pozyskanie fundu-
szy na naukę języka angielskiego dla dzieci 
i wiele innych.

Nie zabrakło dobrych przykładów rów-
nież i z „naszego podwórka”. Marta Łukasze-
wicz, z naszej gminy, zapoznała uczestników 
z pomysłem i realizacją sprzątania lasu w 

Granicy pod szyldem „Las Ranwers”, pod-
kreślając, że w naszych społecznościach 
mieszka wiele osób chętnych do działania. 
Przyznała, że sama ma jeszcze kilka ukry-
tych pomysłów.

Wzajemna wymiana spostrzeżeń, w jaki 
sposób aktywować ludzi w lokalnej społecz-
ności do wspólnego działania wywołała żywą 
dyskusję wśród wszystkich uczestników.

Owocem spotkania było zadeklaro-
wanie chęci współpracy uczestników na 
rzecz społeczności naszej gminy. Zainte-
resowani podjęli decyzję o kolejnym spot-
kaniu, które zostanie zorganizowane z ich 
inicjatywy 26 czerwca 2007 roku Spotka-
nie to ma wytyczyć następne kroki dalszej 
współpracy. 

 Radek Gadziński

Szkolenie dotyczyło zawiązywania lokalnych partnerstw

Podczas warsztatów szkoleniowych
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Pasmo sukcesów sportowych Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Komo-

rów trwa. Po wygraniu ogólnopolskiego 
turnieju koszykówki w Elblągu, zaję-
ciu trzeciego miejsca w lidze na Mazow-
szu, chłopcy z Komorowa na początku 

czerwca uczestniczyli w Międzynarodo-
wym turnieju koszykówki Eurominba-
sket 2007 w Krakowie. Na tym turnieju 
drużyna z Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego z Komorowa zajęła drugie miejsce. 
Gratulujemy!

Akcja 
charytatywna 
komorowskich 

emerytów 
Od dwóch lat Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Komorowie, Koło 
terenowe nr 1, zajmuje się rozdawaniem 
żywności najuboższym mieszkańcom 
naszej gminy. Trwałe produkty żywnoś-
ciowe: mleko, mąka, cukier, olej, maka-
ron trafiają do potrzebujących dzięki 
programowi PEAD, finansowanemu 
przez Unię Europejską. Z pomocy ko-
rzysta prawie 350 osób. 

Koordynacją projektu zajmuje się Ekspe-
dyt Jan Ćwilichowski, w dużym stopniu 

pomagają mu panie z Koła. W każdy wto-
rek od godziny 10.00 do 12.00 i czwartek od 
15.00 do 17.00 w siedzibie Związku, w szko-
le w Komorowie, można przyjść i skorzystać 
z pomocy społecznej.

Jest ona oczywiście kierowana do naju-
boższych mieszkańców naszej gminy. A więc 
pokrzywdzonych przez los z powodu siero-
ctwa, bezrobotnych, niepełnosprawnych, 
długotrwale lub ciężko chorych, a także 
osób, które są bezradne w sprawach opie-
kuńczo-wychowawczych, czyli rodzin nie-
pełnych i wielodzietnych. Pomoc jest także 
kierowana do osób uzależnionych od alko-
holu i narkotyków, a także do młodych osób, 
które po opuszczeniu placówki opiekuńczo 
- wychowawczej często borykają się z prob-
lemem braku mieszkania i niemożnością za-
pewnienia sobie wyżywienia. W przypadku 
emerytów i rencistów, dowodem umożliwia-
jącym skorzystanie z pomocy jest odcinek 
renty lub emerytury. Organizatorzy pomocy, 
założyli, że wysokość świadczenia nie powin-
na być wyższa niż 800 zł. 

Pomoc żywnościowa prowadzona przez 
Koło Emerytów funkcjonuje już od dwóch lat, 
i jak zapewniają trafi a do najbardziej potrze-
bujących. Jednak zależy im, aby o akcji dowie-
działo się jak najwięcej osób, aby każdy, kto 
czuje się pokrzywdzony przez los i nie radzi so-
bie materialnie mógł z tej pomocy skorzystać.

BiZ 

Srebro dla drużyny 
z Komorowa na turnieju 

międzynarodowym 
w Krakowie!

Sukcesem zakończył się sportowy rok dla 
szkoły w Michałowicach, a zwłaszcza dla 

Gimnazjum im. Ks. Józefa Poniatowskie-
go. W klasyfi kacji najlepszych szkół gimna-
zjalnych w dziedzinie sportu michałowickie 
gimnazjum zajęło drugie miejsce w Powie-

cie Pruszkowskim. Pierwsze miejsce zdoby-
ło Gimnazjum nr 5 w Pruszkowie, ale jest to 
specjalna szkoła o profi lu sportowym. 

Gratulacje dla uczniów tej szkoły
 składa Wójt Gminy i Rada Gminy.

Gratulacje dla szkoły 
w Michałowicach

50-LECIE PRACY SPOŁECZNEJ 

Jadwiga Mikołajczyk od trzydziestu trzech 
lat jest mieszkanką Osiedla Michałowi-

ce. W tym roku obchodzi 50-lecie pracy za-
wodowej, społecznej i okrągłe urodziny. Jest 
emerytowaną nauczycielką i harcmistrzem. 
Była radną Rady Gminy i wiceprzewodni-
czącą Rady Osiedla Michałowice. W tym 
roku, po raz kolejny, jest radną Rady Osied-
la. Przez wiele lat pełniła funkcję przewod-
niczącej Rady Ławniczej w Sądzie Pracy w 
Pruszkowie. Była przewodnicząca komisji 
wyborczej. 

Artykuł wspomnieniowy, autorstwa Sta-
nisława Szałapaka, o Jadwidze Mikołajczyk 
oraz zdjęcia archiwalne i obecne znajdują 
się na stronie internetowej gminy. Zapra-
szamy do lektury. 

Pani Jadwidze Mikołajczyk
składamy najserdeczniejsze 
życzenia, STO LAT w szczęściu, 
zdrowiu i pomyślności,
jak najwięcej siły oraz inwencji
również w pracy społecznej.

Życiorysy zwyczajne –
 – nadzwyczajne 

Czas na zmiany
Przypominam o konieczności 

wymiany dowodów osobistych.
 
 Roman Lawrence, Wójt Gminy

Jadwiga Mikołajczyk
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- Minęło w tym roku 30-lecie świę-
ceń kapłańskich Księdza, a także mija 
11 lat, od kiedy Ksiądz jest proboszczem 
parafii w Komorowie. Proszę powie-
dzieć, czy pamięta Ksiądz swoje pierw-
sze dni u nas?

- W czerwcu 11 lat temu, ksiądz pry-
mas Józef Glemp dekretem oddelegował 
mnie do parafii w Komorowie. Wcześ-
niej moje życie duszpasterskie związane 
było z sześcioma parafiami warszawski-
mi. Muszę przyznać, że wcześniej nigdy 
nic nie słyszałem o Komorowie. Pamię-
tam, że pytałem znajomych księży, gdzie 
ta miejscowość jest położona i jak tu do-
jechać. Po raz pierwszy przejechałem 
w czerwcu, a otaczająca zieleń była na-
prawdę wytchnieniem. Najbardziej uję-
ła mnie wielka życzliwość wobec księży. 
Myślę, że tę wielką życzliwość ludzi, 
przez lata, wypracował ksiądz kanonik 
Tadeusz Kozłowski, a także siostry za-
konne, które mieszkają tu od wielu lat. 
Siostry wychowywały pokolenia tutej-
szych młodych ludzi. Z pewnością za-
szczepiły im szacunek do pracy i misji 
księży. W rezultacie bardzo szybko zaak-
ceptowałem wewnętrznie tę parafię i po-
czułem się jak u siebie w domu. 

Drugim atutem tej parafii jest to, że 
nie jest zbyt duża. 

- Ilu parafian należy do komorow-
skiego kościoła?

- Myślę, że do parafii przynależy 
około 5, 5 tysiąca ludzi. Ale do kościo-
ła przychodzi około 2000 ludzi. Jesienią 
liczymy parafian, zgodnie z wymoga-
mi Kurii Warszawskiej. Za moich cza-
sów najmniej było 1900 osób, a najwięcej 
2300. Tak więc, przyjmuję, że średnio 
przychodzi do kościoła około 2000 ludzi. 
Wprawdzie kościół jest mały, ale tak zor-
ganizowaliśmy porządek mszy świętych, 
aby każdy mógł wybrać dogodną porę. W 

każdą niedzielę jest ich sześć, więc 
średnio na mszy jest 300 –350 osób. 
W Komorowie jest taki zwyczaj, że 
wiele osób, mimo, że jest miejsce 
w kościele, woli stać na zewnątrz. 
Często są to rodzinny z dziećmi, 
ale ja i tak uważam, że msza św. ma 
wtedy sens i jest właściwie przeży-
ta, jeśli człowiek ma kontakt z oł-
tarzem i słyszy to, co się dzieje. 
Inaczej to stracony czas. 

- Skoro na 5 500 osób, do koś-
cioła przychodzi około 2 tysiące, 
oznacza to, że prawie 35 procent 
mieszkańców chodzi do kościoła.

- Tak, w sensie statystycznym jest 
bardzo dobrze. W Warszawie średnio do 
kościoła przychodzi 10-15 procent. To jest 
moja największa radość, a przecież trzeba li-
czyć takie dni, że ludzie chorują, wyjeżdża-
ją itd. I muszę powiedzieć, że widzę wielu 
młodych ludzi z dziećmi. To jest wspaniałe i 
oczywiście ogromne dla nas, księży, wyzwa-
nie... Mówi się, że w Polsce jest niż demogra-
fi czny, u nas w Komorowie chyba go nie ma, 
bo dzieci jest bardzo dużo. Jakiś czas temu 
wpisywaliśmy do komputera wszystkich na-
szych parafi an, to średnia wieku wyszła nam 
40 lat. To bardzo młoda parafi a. 

- Czy w związku z tym, że parafianie 
są młodzi, dobrze wykształceni, Ksiądz 
robi coś, żeby ich nie stracić, a wręcz 
przyciągnąć do kościoła?

- Tak. Na przykład o rekolekcjach my-
ślę długo wcześniej. Mam rekolekcje za-
planowane dwa, trzy lata do przodu, bo 
zależy mi, aby prowadzili je ludzie mądrzy 
i z doświadczeniem. I robię to właśnie z 
myślą o tych ludziach bardziej wymaga-
jących intelektualnie. Wiem, że sami nie 
wystarczylibyśmy tym ludziom. Dlate-
go od czasu do czasu zapraszam kogoś, 
kto powie coś więcej, podzieli się swoi-
mi przemyśleniami. Dlatego tak bardzo 
akceptuję wszelkiego rodzaju imprezy w 
kościele, czy to Wieczory w Wieczerniku 
czy śpiewanie kolęd czy spotkania z cie-
kawymi ludźmi. Wiem, że ludzie potrze-
bują tego, czasem nie mają czasu, żeby 
jechać do teatru czy kina. To akceptuję, 
chociaż niektórzy tego nie pochwalają. 
Uważam jednak, że kościół powinien być 
takim miejscem, w którym, poprzez mu-
zykę, piękne słowo można ludzi zbliżyć 
do Boga. Niektórzy przyjdą tylko na kon-
cert, ale jest szansa, że pozostaną dłużej, 
albo innym razem przyjdą pomodlić się. 
I taki jest sens mojego zaangażowania w 
tego rodzaju imprezy. Tak jak potrafię, to 
staram się zachęcać do odwiedzania koś-

cioła. Myślę, że taką niezapomnianą oso-
bą, zaproszoną do Komorowa, był ojciec 
Marian Żelazko, znany w świecie Werbi-
sta, nominowany do Nagrody Nobla. Był 
w Komorowie i opowiadał o swoim ży-
ciu. Spotkanie z księdzem Paszkowskim, 
z Ryszardem Kaczorowskim, prezyden-
tem na uchodźstwie, to są niezapomnia-
ne spotkania.

- A jak wygląda plan tegorocznym 
wyjazdów?

- Nasze dzieci, w tym roku, jadą na 
kolonie do Pyzówki, blisko Zakopanego. 
Są to osoby, które w ciągu roku szkol-
nego pomagają siostrom katechetkom, 
ministranci i również dzieci z uboższych 
rodzin. W sumie pojedzie 54 dzieci wraz 
z księdzem Andrzejem i siostrami ka-
techetkami. Z kolei we wrześniu pla-
nujemy pielgrzymkę na Słowację i do 
Wiednia. W ubiegłym roku byliśmy w 
Pradze i zwiedzaliśmy sanktuaria połu-
dniowej Polski.

- Wiem, że Księdza pasją jest właśnie 
podróżowanie... 

- Oj, zjeździłem „kawał świata”. W 
rodzinie miałem wujka księdza, który był 
historykiem i podróżnikiem. To on na-
uczył mnie jeździć i oglądać cuda świata. 
Bardzo też lubię jeździć po Polsce i oglą-
dać zamki i piękne kościoły. Czasem, gdy 

Dobry gospodarz

Trzydziestolecie święceń kapłańskich księdza kanonika Andrzeja Perdzyńskiego 
z Parafi i Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Komorowie

Ksiądz kanonik Andrzej Perdzyński

Podczas procesji Bożego Ciała, Komorów 2007
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uda mi się urwać z plebanii, to jadę w 
Polskę. Potrafię w ciągu jednego dnia 
przejechać 1 tysiąc kilometrów. I jadę 
na przykład w Bieszczady, żeby pocho-
dzić po połoninach. Wyjeżdżam o 8.00. 
po mszy świętej i wracam późno w nocy. 
Bardzo lubię podróżować, wcześniej wy-
znaczam sobie trasę, miejsca, które war-
to obejrzeć. 

- A dziś, jak Ksiądz odbiera naszą 
parafię?

- Parafia jest bardzo sympatyczna, lu-
dzie są mili, można na nich polegać. Przy 
różnych moich dolegliwościach chorobo-
wych zawsze otrzymuję pomoc od miej-
scowych lekarzy. Wszystkim im jestem 
bardzo wdzięczny. Pomagali i pomagają 
mi, jestem pod stałą obserwacją. Niektó-
rzy po mszy świętej przychodzą i przypo-
minają mi, że zbliża się termin kontroli 
lekarskiej. I to jest niesamowite, czuję 
życzliwość i dobroć tych ludzi i to spra-
wia, że w Komorowie jest mój dom. Ale 
mimo tego, przyjąłem taką zasadę, że nie 
chodzę z wizytami do moich parafian. 
Wyjątkiem jest oczywiście doroczna wi-
zyta duszpasterska. Wynika to z moje-
go doświadczenia z poprzednich parafii, 
tak jest sprawiedliwiej. Niejednokrotnie 
mam ochotę odwiedzić jakąś rodzinę, ale 
tego nie robię. Nie chcę stwarzać niepo-
trzebnych tematów do rozmów. Za to, z 
księdzem Andrzejem, jeżdżę często na 
basen czy robimy sobie wycieczki rowe-
rowe po okolicy. 

- Jak wygląda Księdza dzień 
codzienny?

- Rano odprawiam mszę świętą, odma-
wiam brewiarz, różaniec, czytam pismo 
święte. Czytam książki, teraz właśnie czy-
tam książkę Benedykta XVI jako lekturę 

uzupełniającą i pogłębiającą, po to, by nie 
stracić kontaktu, by człowiek nie zeświec-
czał. Tak jak mówił Benedykt XVI w Ka-
tedrze Warszawskiej, żebyśmy, my księża, 
byli specjalistami od Pana Boga. 

- Parafia jest bardzo zadbana, lu-
dzie mówią, że Ksiądz jest świetnym 
gospodarzem.

- Parafia to moja kolejna pasja, a poza 
tym, mam wokół siebie wielu specjali-
stów, których mogę o wszystko zapytać 
i zawsze są pomocni. W radzie parafial-
nej są architekci i inżynierzy, i to ich py-
tam i słucham, bo ja się na tym zupełnie 
nie znam. A poza tym nie usiedziałbym, 
gdybym wiedział, że coś się wali czy dach 
przecieka. Muszę to naprawić. To tak 
jak w domu, trzeba o niego dbać. I za-
wsze jest coś do zrobienia. 

- Obecnie stawiane jest ogrodzenie 
wokół kościoła, czy ludzie, którzy skra-
cali sobie drogę idąc obok kościoła teraz 
też będą mogli to robić? Czy furtki będą 
zamykane na noc?

- Ależ skąd, w furtkach nie ma za-
mków, będą zawsze otwarte. Nie będą 
mogły stać samochody. Planuję, aby te-
ren wokół kościoła wyrównać, położyć 
ładną kostkę. Dosadzimy kolorowych 
drzew, powstanie piękny park. Chcę, aby 
było to miejsce odpoczynku i wycisze-
nia. Zrobimy coś jeszcze, ale na razie to 
tajemnica. 

Dziękuję za rozmowę
Beata Izdebska Zybała

Msza św. z udziałem Ryszarda Kaczorowskiego

Nabożeństwa majowe
Maj - dla wielu najpiękniejszy mie-

siąc roku - to w kościele okres czci Matki 
Bożej. Szczególnie w Polsce wierni gro-
madzą się wieczorami w kościołach, przy 
kapliczkach i figurach przydrożnych. W 
naszej gminie jest kilka takich miejsc, 
gdzie w majowe wieczory odprawiane są 
nabożeństwa. Modlą się głównie kobiety. 
Niektóre z nich śpiewają przy kapliczkach 
od przeszło 40 lat.

Pierwsze nabożeństwa majowe zaczę-
to odprawiać w Polsce w połowie XIX 
wieku w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu 
i Krakowie, a od 1852 r. - uroczyście w 
kościele Świętego Krzyża w Warszawie. 
Po 30 latach stało się ono bardzo popu-
larne i znane w całym kraju.

A o to modlący się przy pięknie ukwie-
conych i ozdobionych kapliczkach Matki 
Bożej w Nowej Wsi, Granicy i Regułach.

Kapliczka w Regułach,
 podczas nabożeństwa majowego

Śpiewy majowe przy kapliczce w Granicy

Nabożeństwo majowe przy kapliczce 
w Nowej Wsi
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Otwierając Muzyczny Maj w Michałowi-
cach, Roman Lawrecne, wójt gminy, 

powiedział: – Zapraszamy do wysłuchania 
największych dzieł operowych. Ojczyzną 
opery są Włochy. Jest nam bardzo miło po-
witać artystów z Włoch, z Mediolanu. Nie 
po raz pierwszy nasza gmina gości Włochów. 
Jak Państwo wiedzą, nasza gmina Michało-
wice współpracuje z włoską gminą Vico nel 
Lazio. A Jacek Knadel, specjalista ds. kul-
tury w Urzędzie Gminy powiedział że: 
– Coroczne cykle koncertowe układają się w 
pewną całość. Natomiast Magdalena Apar-
ta, powiedziała: – Muzyka poważna kształci 
duszę. A muzyka operowa jest szczególnie 
ważna, gdyż osiąga najwyższy poziom muzy-
ki wykonywanej. 

Drugi koncert z cyklu Muzyczny Maj w 
Michałowicach zgromadził ogromną licz-
bę melomanów. Zapewne było tak z powo-
du występu Wisława Ochmana, światowej 
sławy tenora. Jak powiedział po koncercie, 
ks. proboszcz Leon Firlej: - Pozwólcie, iż 
będę wyrazicielem wdzięczności miesz-
kańców Michałowic. Cieszymy się, iż nasze 
skromne Michałowice odwiedził tak wspa-
niały gość. Usłyszeliśmy vox angelus. Jest 
to wielki zaszczyt. Serdecznie dziękujemy. 
A Wiesław Ochman powiedział: – Artysta, 
który poważnie traktuje zawód, przyjeż-
dża nie do miasta, ale do ludzi. Tak samo 
śpiewa w San Francisco, jak w Michałowi-
cach. Publiczność podobnie reaguje i jest 
tak samo wrażliwa. A śpiewanie w koście-
le to rodzaj modlitwy – śpiewając w świą-
tyni zwraca się uwagę na wyraz, a nie na 

walory głosowe. Ludzie wszędzie odbiera-
ją muzykę – sztukę przez wrażliwość i to 
jest najważniejsze. 

Wszyscy byliśmy zainteresowani tak sil-
ną indywidualnością artystyczną, jaką jest 
Wiesław Ochman – i słusznie. Nie często, 
bowiem naszą gminę odwiedzają ludzie ta-
kiego formatu. Należy jednak również zwró-
cić uwagę na artystów, którzy występowali 
razem ze znanym śpiewakiem, chociażby, 
dlatego, że to on ich wybrał, doceniając w 
ten sposób ich umiejętności. 

Trzeci, ostatni koncert odbył się 14 
czerwca. Wystąpił Radosław Marzec, uty-
tułowany organista z Bydgoszczy (laureat 
m.in. Nagrody Głównej na Konkursie Or-
ganowym w Rumii) grał utwory Pablo Bru-
na (1611-1679 r.). Michałowickie organy 
brzmiały wręcz doskonale. Czyżby w jakiś 
sposób nasz parafi alny instrument był po-

dobny do tego, na którym 
grał i tworzył Bruno?

W części drugiej kon-
certu miało zagrać „Duo 
Scherzando” z Ełku. 
Niestety rozchorował 
się jeden z artystów. Na 
szczęście gitarzysta Woj-
ciech Popielarz znalazł 
wyjście z sytuacji: przyje-
chał ze swoimi dziećmi: 
11-letnią Wiktorią - fl e-
cistką i 13-letnim Filipem 
- skrzypkiem.

Najpierw swój kunszt 
muzyczny zaprezentował 

tato - Wojciech Popielarz, grając solo kilka 
utworów. Następnie zagrał ze starszym dzie-
ckiem - synem, po czym koncertowali we 
troje. Ta kolejność wyraźnie była zamierzo-
na. Kiedy dołączył Filip, przekaz artystyczny 
wręcz zyskał - co mogło znaczyć tylko jed-
no: młody muzyk gra bardzo dobrze. Zwykle 
z tym prawdziwie rodzinnym zespołem kon-
certuje jeszcze mama.

Cykl koncertów zakończył się. Najbliższe 
mają odbyć się już po wakacjach - jesienią. Jak 
zapowiedział Roman Lawrence wójt gminy, 
trwają przygotowania do zorganizowania Mu-
zycznej Jesieni w Michałowicach. To wspania-
ła okazja do zetknięcia się z kulturą wyższą, 
bardziej wymagającą i tak mało dziś popular-
ną. A fakt, że koncerty cieszą się dużym zain-
teresowaniem jest krzepiący. Dlatego słowa 
podziękowania dla Romana Lawerenca, któ-
ry sfi nansował występ artystów i księdza Leo-
na Firleja, który udostępnił budynek kościoła. 
Zatem, do usłyszenia wkrótce.

Teks i fotografi e: Stanisław Szałapak 

Muzyczny Maj –
– koncerty w Michałowicach

 Już po raz czwarty w cyklu Muzyczny Maj w Michałowicach rozbrzmiewała muzyka poważna. Wcześniej prezentowana była 
muzyka barokowa i klasyczna, w tym roku można była wysłuchać muzyki włoskiej. Podczas pierwszego koncertu wystąpiła 
Magdalena Aparta – mezzosopran, Alessandro Travaglini – znany klarnecista i Roberto de Thierry – organy. Drugi koncert 
odbył się pod koniec maja. Uświetnili go swoją obecnością: Wiesław Ochman – najsłynniejszy polski tenor, który zdobył świa-
tową sławę, Renata Dobosz – mezzosopran i Roman Perucki – organy. Podczas trzeciego ostatniego koncertu wystąpili: Rado-
sław Marzec – organy oraz Wojciech Dominik Popielarz – gitara ze swoimi dziećmi: 11-letnią Wiktorią i 13-letnim Filipem.

Artyści: Magdalena Aparta, Alessandro Travaglini i Roberto de Thierry, po koncercie w Michałowicach

Wojciech Popielarz ze swoimi dziećmi
Życzenia Wiesława Ochmana 
dla mieszkańców Michałowic
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W niedzielę, 3 czerwca, po wieczornej 
mszy świętej odbył się niecodzienny 

koncert. Było to misterium poetyckie Al-
dony Kraus zatytułowane „Z wdzięcznym 
sercem” Dedykowane zostało księdzu kano-
nikowi Andrzejowi Perdzyńskiemu, w trzy-
dziestą rocznicę jego kapłaństwa.

Wieczór przygotowany przez Lidię 
Kulczyńską-Pilich poprowadził Witold 
Błaszczyk. 

Na misterium poetyckie złożyły się 
wiersze Aldony Kraus, znanej i szanowa-
nej komorowianki, a także przepiękna gra 
na fortepianie Pawła Filka. Tego wieczoru 
grał utwory Fryderyka Chopina i Ignacego 
Paderewskiego.

Aldona Kraus mieszka w Komorowie od 

przeszło pięćdziesięciu lat, podczas wieczo-
ru wspominała, że po raz pierwszy do Komo-
rowa przyjechała z mamą kolejką EKD, i tu 
w Komorowie rozpoczęła naukę, pod okiem 
dyrektora Henryka Kotońskiego. Jest leka-
rzem okulistą, ma czterech synów, jest też 
babcią. Mówiła w rozmowie z Witoldem Bła-
szykiem, (która odbyła się na zakończenie 
wieczoru), że kocha poezję. Zaczęła pisać 
jako dojrzała kobieta, w 1984 roku wyda-
ła swój pierwszy tomik poezji. I od tego cza-
su pisanie stało się jej wielką potrzebą serca. 
Poezję Aldony Kraus czytał Henryk Bouko-
łowski, ceniony aktor teatralny i fi lmowy.

Wieczór miał charakter wspomnieniowy. 
W czasie występu Pawła Filka, który, mimo 
młodego wieku, jest już uznanym szopeni-
stą, były wyświetlane na ścianach bocznych 
kościoła slajdy. Można było zobaczyć zdjęcia 
z najważniejszych momentów „życia para-
fi i”. Misterium dedykowane zostało księdzu 
kanonikowi Andrzejowi Perdzyńskiemu, ale 
miało charakter wspomnieniowy i z wiel-
kim sentymentem wspominano poprzednich 
proboszczów naszej parafi i, czyli śp. księdza 
kanonika Józefa Jakubczyka i śp. księdza 
kanonika Tadeusza Kozłowskiego. 

BiZ

Edith Piaf 
w ogrodzie u 
Pani Marii w 
Komorowie

11 maja, w piątek, w ogrodzie biblioteki 
im. Marii Dąbrowskiej, wystąpiła Gra-
żyna Matkowska.  Śpiewała piosenki 
z repertuaru Edith Piaf, na pianinie 
akompaniował jej Leopold Tylman. 

Jacek Knadel, który przywitał zebraną pub-
liczność, powiedział, że pomysł, aby organi-

zować spotkania, zrodził się podczas obchodów 
60-lecia biblioteki. Wtedy to, wspólnie z Wan-
dą Kłosińską, dyrektorem, postanowili, że 
będą zapraszać mieszkańców na ciekawe wy-
darzenia artystyczne. (60-lecie biblioteki im. 
M. Dąbrowskiej było w 2006 r.) 

Wieczór zatytułowany „Piosenka francu-
ska” był pierwszym spotkaniem w cyklu imprez 
zatytułowanych „W ogrodzie u Pani Marii”. 

Grażyna Matkowska swój występ wzbo-
gaciła opowieścią o Edith Piaf. Rozpoczęła 
od zaśpiewania piosenki z wczesnego reper-
tuaru Edith, zatytułowanej „Biedny Janek, 
który nie umiał kochać ”. A następnie za-
śpiewała piosenkę z roku 1939 zatytułowa-
ną „Akordeonista”.

Swoim występem świetnie potrafi ła 
wprowadzić zebraną w ogrodzie biblioteki 
publiczność w atmosferę Paryża. Śpiewała 
jeszcze wiele innych przebojów Edith Piaf jak 
choćby: „Milord”, „Jesteś moją karuzelą”. 

Powiedziała też, że rok 2007 został uzna-
ny rokiem Edit Piaf, a na ekranach polskich 
kin pokazywany jest fi lm biografi czny o Edit 
Piaf zatytułowany „Nie żałuję niczego”

Był to wyjątkowy wieczór, dodatkowo 
rodzice Grażyny Matkowskiej, którzy miesz-
kają w Komorowie, przygotowali dla pub-
liczności słodki poczęstunek.

W ramach cyklu „W ogrodzie u Pani 
Marii”, w czerwcu została zaprezentowana 
jednoaktówka „Nie trzeba krzykiem zagłu-
szać nocy” z udziałem Elżbiety Gaertner i 
Danuty Nagórnej. We wrześniu i październi-
ku planowane są kolejne imprezy.

BiZ

Kabaret Hrabi powstał pod koniec 2002 
roku, tworzy go dwoje aktorów byłego 

kabaretu Potem: Dariusz Kamys i Joanna 
Kołaczkowska. A także Łukasz Pietsch (pia-
nista) oraz Tomasz Majer. Ich motto jest 
następujące: „Wiadomo, że aktor lubi po-
udawać kogoś innego. Od polityka różni się 
tym, że się przebiera. To zwiększa możliwo-
ści. Dlatego aktorowi częściej się wierzy.”

W Komorowie kabaret przedstawił pro-

gram „Pojutrze”, który podejmuje temat 
przyszłości. To fragment wizji przyszłości 
kabaretu Hrabi i próba odnalezienia od-
powiedzi na pytanie „jak to kiedyś będzie”. 
Występ kabaretu wzbudził ogromny en-
tuzjazm. Wśród publiczności był Roman 
Lawrence, wójt gminy, z żoną, który sfi nan-
sował występ artystów. A stałym sponsorem, 
który wpiera wiele inicjatyw Stowarzyszenia 
K40 jest Krzysztof Pruszyński, prezes fi rmy 
Blachy Pruszyński.

Występ kabaretu Hrabi zakończył se-
zon 2006/2007. Ale organizatorki już teraz 
zapraszają na otwarcie kolejnego sezonu 
2007/2008. I zapraszają na Piknik Rodzinny 
do szkoły w Komorowie, który odbędzie się 
15 września. Tym razem będzie na sportowo, 
piknik jest zatytułowany: Laur olimpijski. 

Do zobaczenia po wakacjach!
BiZ 

Z wdzięcznym sercem – 
– misterium poetyckie

Kabaret Hrabi
Stowarzyszenie K40,  już po raz kolejny, zaprosiło naszych mieszkańców na cieka-
wą imprezę. Tym razem wystąpił kabaret Hrabi. We wtorek, 19 czerwca, do Oberży 
u Michała przybyły tłumy, zarówno młodych jak i starszych entuzjastów kabaretu.

Podczas misterium: Z wdzięcznym sercem

Występ kabaretu Hrabi

Grażyna Matkowska
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Współpracuję z ludźmi, którzy cierpią, 
chorują i umierają. Ich nie boli cho-

roba, ale samotność – mówiła na scenie 
do licznie zgromadzonych znana aktorka 
Anna Dymna. - Ludzie, których nazywa-
my niepełnosprawnymi (to pojęcie jest bez 
sensu), potrafi ą wykrzesać mnóstwo rado-
ści oraz energii. Od nich uczę się radości. 
Biegniemy przez życie śpiesząc się za bar-
dzo, a niepełnosprawni potrafi ą zatrzymać 
się, pomyśleć. Musimy otworzyć się na in-
nych. Znieśmy te bariery. Im brakuje tyl-
ko sprawności technicznej. My, w pełni 
sprawni często mamy w sobie wózki inwa-
lidzkie o dużo gorsze niż niepełnosprawni. 
Wszyscy jesteśmy tacy sami. Mówiła szcze-
rze oraz sugestywnie i pewnie też dlatego 
zgromadzeni na pikniku ludzie szybko zin-
tegrowali się – sprawni z niepełnospraw-
nymi. Zaczęła się zabawa – inspirowana 
m.in. przez nadzwyczajnie sprawnych tan-
cerzy na wózkach. Aktualnych, dwukrot-
nych, mistrzów świata: Joannę Redo i 
Pawła Karpińskiego. 

Jeśli zaś chodzi o gwiazdy… to piknik w 
Michałowicach okazał się paradą najwięk-
szych, polskich gwiazd. Zbigniew Zama-
chowski, fi lmowy Wołodyjowski z ekranizacji 
„Ogniem i mieczem” walczył szpadą z nie-
pełnosprawną zawodniczką Martą Dolecką. 
Szpadziści siedzieli na wózkach inwalidz-
kich. Walka była wyrównana, ale ostatecznie 
pan Michał Wołodyjowski (Zamachowski) 
przegrał z białogłową.

Następnie na „scenę” wszedł Daniel Ol-
brychski, czyli Kmicic. Walczył z prof. drem 
hab. Wojciechem Zabłockim – trzykrot-
nym medalistą olimpijskim w szabli, znanym 
architektem.

– Wielka to łaska dla mnie, że zaraz 
skrzyżuję szablę z kimś takim, jak Wojciech 
Zabłocki – mówił Daniel Olbrychski. – W 
czasach mojej młodości słuchałem Mazur-
ka Dąbrowskiego po zwycięstwach takich 
zawodników, jak Zabłocki. Kiedy wygry-
wał szermierz, uprawiałem szermierkę, kie-
dy bokser – boks, kiedy biegacz – biegi. Te 
zwycięstwa rozbudzały we mnie potrzebę 
osiągnięcia czegoś w życiu. Walkę wygrał 
Kmicić-Olbrychski 5:4.

Kiedy zaśpiewał Zbigniew Wodecki, za-
chwycona młodzieżowa publiczność niemal 
weszła na scenę. W takich okolicznościach nie 
mogło zabraknąć wykonania „Pszczółki Mai”. 

– Kiedy miałem pięć lat, tato kupił mi 
skrzypce i „piłowałem” na tych skrzypcach 
przez wiele, wiele lat. Sławny stałem się, kie-
dy zaśpiewałem „Pszczółkę Maję” – powie-
dział Zbigniew Wodecki.

W ogródku członkinie K40 prowadzi-
ły warsztaty dla dzieci: malowanie akware-
lami, rzeźbienie w glinie, malowanie twarzy, 
wyrób biżuterii. 

W hali gimnastycznej ośrodka odbywały 
się konkursy (np. czytelniczy) dla dzieci. Z 
dziećmi bawił się troll Hugo – najprawdziw-
szy, z popularnego programu telewizyjnego. 

Wystąpiły dzieci – w królewskich strojach 

– ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Pruszkowie oraz zespół „Koni-
czynka” z Ośrodka dla Niepełnosprawnych 
w Grodzisku Mazowieckim.

– Okazuje się po raz kolejny, że kiedy 
jest ważny cel, kiedy organizator jest wiary-
godny i rzetelny, działa z wyższych pobudek 
– rzeczywiście społecznych - to znane oso-
by włączają się bardzo chętnie, jeśli tylko 
dysponują wolnym czasem – powiedziała 
Lucyna Kowalska, wiceprezes Stowarzy-
szenia K40. – Części artystów płacimy za 
część techniczną, a sportowcom za trans-
port sprzętu. Zbigniew Wodecki na przy-
kład swoje honorarium przekazał na rzecz 
Stowarzyszenia K40 i działań, które prowa-
dzimy – powiedziała Lucyna Kowalska ze 
Stowarzyszenia K40. 

Stanisław Szałapak 

Festyn otworzył wójt, Roman Lawrence, 
który tak dobrze czuje się wśród swoich 

wyborców w Sokołowie, że obiecał przyje-
chać za kilka miesięcy na dożynki.

Wykonaniem festynu zajął się zespół: 
Edward Kozłowski, Ewa Ochman, Stanisław 
Zieliński, Anna Szelągowska i Dorota Bą-
kiewicz. Na nich spoczywał ciężar zdobycia, 
dowiezienia i przygotowania posiłków i gier. 

Na strzelnicy z wiatrówki strzelały 
wszystkie dzieci. Rzuty piłką tenisową do 
innej wiszącej piłki okazały się trudną kon-
kurencją, ale nagrody w postaci maskotek 
przyciągały chętnych.

Jazda konno prowadzona na terenie całe-
go boiska to frajda dla wiejskich dzieci, gdzie 
już jedynie nieliczni mają swoje konie i to słu-
żące do rozrywki a nie do pracy w polu.

Cała impreza mogła się odbyć dzięki 
nagrodom a te zapewnili sponsorzy. Naj-
większą pulę nagród dały Blachy Pruszyń-
ski zakład zlokalizowany w Sokołowie. Duże 
dofi nansowanie wpłynęło też od Urzędu 
Gminy Michałowice, Banku Spółdzielczego 
z Raszyna z siedzibą w Komorowie i fi rmy 
Man Star, a także od Sióstr Służebniczek z 
Komorowa.

Tekst i foto Roman Woźniak

Wszyscy jesteśmy tacy sami –
– piknik w Michałowicach

20 maja, w niedzielę, w Ośrodku Rehabilitacji Olimpijczyków i Paraolimpijczyków odbył się rodzinny piknik integracyjny 
z osobami niepełnosprawnymi zatytułowany - WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI – zorganizowany przez Stowarzysze-
nie K40 oraz Towarzystwo Olimpijczyków Polskich; pod patronatem Wójta Gminy Michałowice, sponsorowany przez firmę 
BLACHY PRUSZYŃSKI.

Dzień Dziecka – festyn rodzinny w Sokołowie
Rada Sołecka Sokołowa już dawno postanowiła zorganizować święto dla dzieci w trakcie festynu rodzinnego. Zaprosiła na tę 
okoliczność również dzieci z sąsiednich wsi. Mimo deszczowej pogody i mnogości imprez piknik przyciągnął wielu uczestni-
ków. Na boisku i w hali sportowej w sumie było ponad 120 osób, głównie dzieci, ale też i dorosłych.

Anna Dymna i Ewa Telega, podczas pikniku 
Wszyscy jesteśmy tacy sami

Roman Lawrence otwiera piknik w Sokołowie
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Z ŻYCIA GMINY

Impreza odbyła się na terenie przyklasz-
tornym. Siostry wraz ze swoimi wycho-

wankami przygotowały ciekawy program 

artystyczny. Siostra Weronika, przełożona 
Zakonu, wraz z dziećmi rozpoczęła wystę-
py artystyczne od przypomnienia wyda-
rzeń historycznych, w których uczestniczył 
bł. Edmund Bojanowski, patron komo-
rowskiego przedszkola. 

Wielką atrakcją było przedstawienie 
„Królewna Śnieżka wśród krasnoludków” 
przygotowane i wykonane przez rodziców 
przedszkolaków. Gościnnie, w roli myśliwe-
go, wystąpił Roman Lawrence, wójt Gminy 
Michałowice, a w roli krasnoludka wystąpił 
ksiądz Andrzej Szymański, wikary komo-
rowskiej parafi i. Przedstawienie zachwyciło 
nie tylko maluchów, było dowcipne i za-
grane przez rodziców – aktorów z wielkim 
talentem. I widać było, że nie tylko zgroma-
dzona licznie publiczność dobrze się bawiła 
podczas przedstawienia, ale aktorzy - rów-
nież. Gratulujemy pomysłu! 

Przypomnijmy, że Siostry Służebnicz-

ki od lat prowadzą przedszkole przy ulicy 
Kolejowej w Komorowie. Jego patronem 
jest błogosławiony Edmund Bojanowski, 
duchowny, który przez całe życie troszczył 
się o dzieci i zakładał dla najuboższych z 
nich ochronki. 

 BiZ

Festyn rodzinny – przedszkole Sióstr 
Służebniczek w Komorowie 

Siostry Służebniczki już po raz kolejny dla swoich podopiecznych i ich rodzin, a także wszystkich mieszkańców Komorowa, 
zorganizowały w niedzielne popołudnie, 27 maja, festyn rodzinny. Każdego roku jest on organizowany z coraz większym roz-
machem i wprawą. Rozpoczęła go uroczysta msza święta, odprawiona na terenie przedszkola przy ulicy Kolejowej. Gwiazdą 
festynu był Maciej Pol, najpopularniejszy polski iluzjonista. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców Komorowa. 

Urząd Gminy Michałowice zatrudni na wolne sta-
nowiska inspektorów i podinspektorów:

Inspektora ds. Kultury i Spraw Społecznych

- w Referacie Geodezji i Rolnictwa 
Inspektora/ Podinspektora ds. Geodezji i Gospo-
darki Gruntami

- w Referacie Inwestycji i Remontów
Podinspektora ds. Drogowych
Inspektora ds. Drogowych
Podinspektora ds. Sanitarnych

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Gminy 
- www.bip.michalowice.pl w dziale ‘Praca w Urzędzie”

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MICHAŁOWICACH 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STA-
NOWISKO INSTRUKTORA ZAJĘĆ 
REKREACYJNO-SPORTOWYCH

W WYMIARZE 1/2 ETATU

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Gminy 
- www.bip.michalowice.pl w dziale ‘Praca w Oświacie”

PRACA

Przychodnia Lekarska RES-MED w Michałowi-
cach (ul. Ludowa 7, tel. 753 04 04), e-mail: reje-
stracja @resmed 40. pl, www.resmed40.pl

Od 1 czerwca 2007 roku obniżyła opłaty za za-
biegi fi zykoterapii do 10 zł za zabieg!

Wszyscy pacjenci mogą taniej korzystać z:
magnetoterapii, elektroterapii (galwanizacja, jo-
noforeza, tens, prądy diadynamiczne), terapii ul-
tradźwiękami, krioterapii, zabiegów laserowych.

Dodatkowo dla emerytów proponowana jest 
jeszcze 20-procentowa zniżka - czyli zabieg wyno-
si tylko 8 zł.

W każdą środę można skorzystać z konsul-
tacji lekarza ortopedy, cena wizyty lekarskiej 
wynosi 40 zł. Dla pacjentów korzystających z 
konsultacji ortopedy - 1 zabieg gratis!

Nie wyrzucajmy leków do kosza! Dbajmy o 
środowisko!

Przychodnia NZOZ RES-MED. Prowadzi 
zbiórkę przeterminowanych leków, pochodzących 
z gospodarstw domowych. Można je przynieść i 
wrzucić do specjalnie oznakowanego pojemnika.

Przed wrzuceniem do pojemnika leki powinny 
być zabezpieczone przed wymieszaniem się i wyla-
niem. W przypadku, gdy leki są bez opakowań, pro-
simy o wrzucanie ich w zawiązanych torebkach.

Celem zbiórki leków jest bezpieczny i zorgani-
zowany sposób ich unieszkodliwienia.

Również w Przychodni Lekarskiej ARKA w Komo-
rowie, (przy ulicy Berylowej 34, tel. 758 00 85) wy-
stawione są pojemniki na przeterminowane leki. 

ZDROWIE
Planowane postępowania przetargowe w 
Gminie Michałowice:
•  Budowa sieci wodociągowej w ul. Kra-

szewskiego i w ul. Ciszy Leśnej w Komo-
rowie i Granicy.

•  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad 
całościową pielęgnacją zieleni przyulicznej 
oraz utrzymaniem Miejsc Pamięci Naro-
dowej wraz z pielęgnacją zieleni znajdują-
cej się na tych obiektach, zlokalizowanych 
na terenie gminy Michałowice

•  Przetarg nieograniczony na wykonanie 
dokumentacji oświetlenia ulicznego na te-
renie gminy.

•  Przetarg nieograniczony na konserwa-
cję Miejsc Pamięci Narodowej na terenie 
gminy.

•  Przetarg nieograniczony na budowę i mo-
dernizację dróg transportu rolnego: ul. 
Rodzinna w Sokołowie, ul. Graniczna w 
Regułach oraz modernizacja ul. Okrężnej, 
ul. Dziewanny, ul. Lawendowej, ul. Ci-
sowej, ul. Cedrowej w Granicy, ul. Starej 
Drogi, ul. Kalinowej w Komorowie Wsi i 
ul. Akacjowej w Opaczy Kolonii.

•  Przetarg nieograniczony na budowę przy-
kanalików sanitarnych w ulicach, gdzie 
kanalizacja została wykonana w latach 
ubiegłych.

Szczegóły na stronie internetowej Gminy – 
www.bip.michalowice.pl

PRZETARGI

Roman Lawrence podczas przedstawienia, 
w roli myśliwego

Piknik rodzinny u Sióstr Służebniczek w Komorowie
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bank Spółdzielczy w Raszynie
Twój partner w usługach bankowych

Bank Spółdzielczy w Raszynie istnieje od 1950 roku, jego obecny prezes Jan Karwatowski, zarządza bankiem już przeszło 
12 lat. W tym też czasie nastąpił największy jego rozwój. Powstały kolejne oddziały banku w Michałowicach, Komorowie i 
Pruszkowie. Klienci mogą korzystać z 2000 bankomatów w kraju, bez opłacania prowizji operacyjnej. Obecnie planowane 
jest otwarcie kolejnej filii na obrzeżach Pruszkowa. Banki spółdzielcze nie mają żadnych ustawowych ulg, działają na rynku 
konkurując z bankami komercyjnymi.

BANKI 
SPÓŁDZIELCZE

Bankowość 
spółdzielcza w Pol-
sce ma bardzo dłu-
gą tradycję. Za 
prekursora spół-
dzielczości uchodzi 
Stanisław Staszic, 
który zakładał kasy 
wzajemnej pomo-
cy, które udzielały 
pożyczek na udo-

skonalanie i rozwój rolnictwa. Banki spół-
dzielcze przetrwały okres PRL, a dziś, po 
wielu latach, po okresie transformacji ustro-
jowej i gospodarczej mają się dobrze. W ska-
li kraju mają ponad 6 procentowy udział w 
rynku usług bankowych. I jak mówi prezes 
Jan Karwatowski, te wyniki zostały wypraco-
wane, przy jednoczesnym zachowaniu misji 
bankowości spółdzielczej, a mianowicie głę-

boko społecznemu charakterowi, rdzennie 
polskiemu pochodzeniu kapitału, a także 
trwałym związkom ze środowiskiem lokal-
nym, w którym pracują.

BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE
Gdy prezes Jan Karwatowski, 12 lat 

temu, przejmował ster banku, placówka 
miała jedną lokalizację - centralę w Raszy-
nie, przy Alei Krakowskiej 72. Był to bu-
dynek, który wymagał modernizacji. Dziś 
centrala banku jest odnowiona i wyposa-
żona w najnowszy sprzęt bankowy. Dodat-
kowo uruchomione zostały oddziały banku: 

oddział w Michałowicach, punkt kasowy 
„Dixi-Car” w Raszynie, oddział w Komoro-
wie, fi lia w Pruszkowie, fi lia w Falentach, a 
także Filia w Pruszkowie- Żbikowie, która 
otwarta została w ubiegłym roku. Planowa-
ne jest otwarcie kolejnych fi lii.

Celem banku jest działanie w interesie 
członków i klientów banku, a także wspie-
ranie inicjatyw społecznych mających na 
celu rozwój społeczności lokalnych w miej-
scach, gdzie działają placówki banku.

Wszystkie banki spółdzielcze, które 
mają kapitał obrotowy poniżej 5 milio-
nów euro są obligatoryjnie zobowiązane 
do zrzeszania się. Bank Spółdzielczy w 
Raszynie zrzeszony jest w Mazowieckim 
Banku Regionalnym, jest w nim zrze-
szonych 80 banków spółdzielczych. Na-
leży jeszcze dodać, że w przeciwieństwie 
do Kas SKOK, które nie mają charakte-
ru placówek bankowych, banki spółdziel-
cze nie mają żadnych ustawowych ulg, 
działają na rynku konkurując z bankami 
komercyjnymi. 

Obecnie w banku zatrudnionych jest 46 
pracowników. Suma bilansowa począwszy 
od 1995 do 2006 roku zwiększyła prawie 
sześciokrotnie. A fundusze własne banku 
wzrosły z 1,5 mln złotych w 1995 roku, do 
4,58 mln złotych w 2006 roku. 

Bank rozwija się wchodząc na rynek 
z nową ofertą, jak choćby przekazy We-
stern Union. Dzięki współpracy z Western 
Union klienci mogą bezpiecznie i szybko 
przesyłać pieniądze w dowolne miejsce 
na świecie. Pieniądze można odebrać już 
po kilku minutach od chwili ich wysłania. 
A wszystko to dzięki wykorzystaniu naj-
nowszych technologii oraz globalnej sieci 
komputerowej. 

BANK PRZYJAZNY DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW

Bank oferuje usługi zarówno osobom (pry-
watnym) fi zycznych jak i przedsiębiorcom. 

Za strategiczny swój cel stawia sobie 
wspieranie przedsiębiorczości zlokalizo-
wanej na terenie powiatu pruszkowskiego. 
Główną ofertą, wynikającą z rządowej poli-
tyki wspierania przedsiębiorczości, jest pro-
dukt „Przedsiębiorczość” skierowany do 
małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach 
produktu udzielane są kredyty obrotowe(na 

okres do 5 lat, na zakup surowców, materia-
łów i towarów) oraz inwestycyjne na okres 
do 10 lat – na budowę, rozbudowę, moderni-
zację fi rm oraz zakup maszyn i samochodów 
niezbędnych do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Kredyty te oprocentowane 
są stawką wibor oraz  2-procentową marżą 
bankową. Za tę działalność, wspierania ma-
łej i średniej przedsiębiorczości bank, przez 
pięć lat z rzędu, począwszy od roku 2002, był 
wyróżniany w tytułem „Bank Przyjazny dla 
Przedsiębiorców”. W 2006 roku otrzymał 
platynową statuetkę „Jabłko – Bank przy-
jazny dla przedsiębiorców” nadaną przez 
Krajową Izbę Gospodarczą, Polsko- Ame-
rykańską Fundację Doradztwa dla Ma-
łych Przedsiębiorstw i Warszawski Instytut 
Bankowości. 

OFERTA DLA OSÓB PRYWATNYCH
Bank oferuje także korzystne warun-

ki dla osób prywatnych. Są kredyty ekolo-
giczne, hipoteczne i mieszkaniowe. Kredyt 
ekologiczny z okresem spłaty do 5 lat prze-
znaczony jest na remont budynków mieszkal-
nych, wymianę okien itd. Kredyt hipoteczny 
do 150 tysięcy złotych z okresem spłaty do 
10 lat i kredyt mieszkaniowy z okresem spła-
ty do 20 lat przeznaczony jest na zakup dział-
ki, budowę lub rozbudowę domu. 

W ofercie też są tzw. kredyty okolicz-
nościowe: wakacyjne, szkolne, studenckie, 
świąteczny o atrakcyjnym oprocentowaniu 
zmiennym w skali roku. Klienci banku mogą 
korzystać z ponad 2000 bankomatów w ca-
łym kraju. Bank świadczy także usługi Home 
Banking, Internet i Teleserwis. 

Jan Karwatowski, prezes, zaprasza do 
korzystania z usług placówek na terenie na-
szego powiatu.

Beata Izdebska-Zybała

Oddział banku w Komorowie

Oddział banku w Michałowicach

Jan Karwatowski, prezes 
Banku Spółdzielczego 

w Raszynie
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

W ramach klubu działa też Biuro Tu-
rystyki Szkolnej i Kwalifikowanej. 

W tegorocznej akcji letniej weźmie udział 
przeszło tysiąc dzieci.

Dziś jest to klub sportowy, w którym 
można uprawiać i doskonalić wiele dyscy-
plin sportu. Oprócz zajęć karate, prowa-
dzone są zajęcia z tańca towarzyskiego, 
tańca nowoczesnego, tai-chi, aerobiku, 
boksu, samoobrony dla pań, a także ha-
lowej piłki nożnej. A w okresie letnim w 
klubie działają dwie sekcje: strzelecka i 
łucznicza. 

Jednak początki istnienia klubu zwią-
zane były z fascynacją Azją i walkami 
Wschodu. I do dziś najwięcej dzieci tre-
nuje karate. Chociaż, przyznaje Jaro-
sław Gajek, nadszedł czas na zmiany i 
mówi: „Dziś po wielu latach treningów 

i przemyśleń uważam, iż powinniśmy po-
myśleć o nowych wzorcach i zacząć kul-
tywować tradycje rycerstwa polskiego”. 
I dodaje: „Współczesny instruktor sztu-
ki walki musi pamiętać, że wychowu-
je i kreuje nowe pokolenia”. Dlatego 
za najważniejszy swój cel organizatorzy 
klubu stawiają sobie wychowanie dzie-
ci i młodzieży poprzez sport. „To właś-
nie wysiłek fizyczny, regularne treningi i 
dyscyplina sprawiają, że zawodnicy, uczą 
się wytrwałości i kształtują swoje charak-
tery” – mówi Jarosław Gajek. „Dziś, kie-
dy tyle w koło jest zagrożeń, kiedy dzieci 
większość wolnego czasu spędzają przy 
telewizorze albo przy komputerze, moż-
liwość uprawiania sportu jest bezcenna”. 
Dlatego, szczególnym programem obję-
te zostały dzieci w wieku przedszkolnym 

i szkolnym, proponowane im są 
zajęcia: gry i zabawy, a także zaję-
cia: poznajemy karate. Uczestni-
czą one również w najróżniejszych 
zawodach sportowych.

Klub wraz z Urzędem Gminy 
organizuje na przełomie paździer-
nika i listopada „Turniej Karate o 
Puchar Wójta Gminy Michałowi-
ce” i „Spotkania Artystyczne Dzie-
ci i Młodzieży” 

3 maja 2007 na Mistrzostwach 
Mazowsza Kadetów w Karate re-
prezentant Klubu Zdrowie Piotruś 
Szczodry wywalczył pierwsze miej-
sce w kumite. 

Klub ma swoją siedzibę w Opaczy – 
Kolonii, przy ulicy Zachodniej 43, trenu-
je w nim przeszło 100 osób. Niestety od 
września, z powodu budowy drogi, klub 
zmieni swoją siedzibę, wróci do szkoły w 
Michałowicach. Na terenie naszej gminy 
pracuje sześciu instruktorów.

W ramach klubu funkcjonuje Biuro 
Turystyki Szkolnej i Kwalifikowanej. Zaj-
muje się ono przede wszystkim organizo-
waniem wyjazdów, zarówno letnich jak 
i zimowych dla dzieci i młodzieży. Tego 
lata z klubem wyjedzie przeszło 1000 dzie-
ci. Organizowane są w Sarbinowie kolo-
nie taneczno- sportowe, a także Letnia 
Akademia Sportu, kolonie w skład któ-
rych wchodzi kilka bloków tematycznych 
do wyboru. I tak planowana jest grupa z 
zajęciami KARATE i KOBUDO. Grupa - 
gry zespołowe z naciskiem na piłkę noż-
ną i baseball, Grupa - „Mały Komandos” 
w skład tego bloku wchodzą: strzelectwo, 
łucznictwo, gry terenowe, pokonywanie 
mostów wiszących, zjazdy kolejką. Grupa 
- „ coś dla umysłu „ w tym bloku dominu-

ją zajęcia szachowe, które prowadzić bę-
dzie Wiesław Żochowski. A także grupa 
poświecona kumite w formule K1.

Biuro oferuje też wyjazdy dla całych 
rodzin - aktywne rodziny. Program tych 
wyjazdów tak został pomyślany, aby każ-
dy z uczestników, zarówno dziecko jak 
i rodzić miał wypełniony czas. Organi-
zowane są również obozy taneczne w 
Charzykowie.

Więcej informacji o letniej ofercie 
wyjazdowej Biuro Turystyki Szkolnej i 
Kwalifikowanej znajduje się na stronie 
internetowej: www.zdrowie24.info 

Zapraszamy 

Warszawski Klub Sportowo - Rekreacyjny Zdrowie powstał 15 lat temu. Działa jako stowarzyszenie. W skład zarządu  klubu 
wchodzą : Jarosław Gajek, Rafał Tomala i Paweł Juszczyk. Obecnie w klubie ćwiczy kilkaset osób w kilkunastu sekcjach. 

Klub Sportowo-Rekreacyjny ZDROWIE

Jarosław Gajek na plakacie Klubu Zdrowie

Zajęcia karate

Zajęcia taneczne podczas kolonii w Sarbinowie
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INFORMACJE LOKALNE

POŻYTECZNE TELEFONY

Zredagowała: Beata Izdebska–Zybała

e–mail: beataizdebska@w–n.pl

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

05–816 Michałowice, ul. Raszyńska 34

sekretariat@michalowice.pl • www.michalowice.pl

Wójt – 022 723 81 78

Z–ca Wójta – 022 723 93 31

Sekretarz – 022 723 88 02

Skarbnik – 022 723 84 08 

Rada Gminy – 022 723 93 38

Sprawy Obywatelskie – 022 723 87 55

Finanse i podatki – 022 723 84 08

Inwestycje – 022 723 93 35

Ewidencja działalności gospodarczej – 022 723 93 45

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 022 723 93 35

Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania
przestrzennego – 022 723 93 36

Geodezja, gospodarka gruntami, rolnictwo – 022 723 93 37

Kasa – 022 723 84 08
(czynna: pon. 9.30–12.00 i 13.00–16.00, 

wt.–pt. 8.30–12.00 i 13.00–15.00)

POLICJA

Komisariat Policji w Regułach: 022 604 62 68, 022 753 40 45,
022 723 73 27, 022 723 41 70

(wszystkie telefony są czynne całodobowo)

Komenda Powiatowa: 022 758 60 81 do 85, 022 604 62 13

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W PRUSZKOWIE

Telefon alarmowy: 022 758 77 01

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

tel. 022 758 27 93

ZESPÓŁ OBSŁUGI
EKONOMICZNO–ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 

tel. 022 758 26 63

STAROSTWO POWIATOWE

tel. 022 738 14 00

Referat drogowy: 022 738 15 56, 022 738 15 57, 022 738 15 59

POG O TOWIE ENERGETYCZNE

Rejon Pruszków: 022 738 23 00

Rejon W–wa (ul. Włodarzewska): 022 821 52 11

POGOTOWIE GAZOWE

Awarie: 992, 022 621 24 71, fax: 022 629 76 54

OŚWIETLENIE ULICZNE

Konserwator oświetlenia fi rma „Święcki”:

022-886-48-26, 022-886-48-27, 0-692-469-767 

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ I SANITARNEJ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno–Ściekowej 
„GEA–NOVA” Sp. z o.o.

05–082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 38

SERWIS: 0–695–380–695, 0–693–860–083

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

WODROL S.A.

SUW Komorów: 022 758-09-17

Centra Pruszków: 022 758-84-21

MPWiK Pruszków

022 758-64-78, 022 758-64-79

PRZYCHODNIE LEKARSKIE

„Arka” – Komorów, ul. Berylowa 34, tel. 022 758 00 85

RES–MED – Michałowice, ul. Ludowa 7, tel. 022 753 04 04

Przychodnia Lekarska ZDROWIE – Komorów,
ul. Turkusowa 5, tel. 022 759 16 57

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
FUNDACJI „NIEDŹWIEDŹ”

Pani Victorija Radulovic
Korabiewice 11, 96–122 Puszcza Mariańska,

tel. kom. 0–698 66 33 04, victorija@op.pl

APTEKI

„Leśna” – Komorów, ul. Ceglana, tel. 022 758 02 21

„Ostoja” – Komorów, ul. Berylowa 34, tel. 022 758 00 82

Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24, tel. 022 758 27 25

Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 9, tel. 022 723 91 83

GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W MICHAŁOWICACH Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI

ul. Główna 52A, tel. 022 758 28 22
(dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00 – 19.00)


