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Wybory samorządowe 2018

Wwyborach samorządowych, które odby-
ły się 21 listopada, mieszkańcy gminy 

Michałowice zadecydowali kto przez najbliż-
sze lata będzie reprezentował ich w  Radzie 
Gminy Michałowice, w Radzie Powiatu Prusz-
kowskiego oraz w Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego. O wyborze wójta gminy musiała 
rozstrzygnąć II tura wyborów, która odbyła się 
4 listopada.

Mieszkańcy głosowali w 11 obwodach gło-
sowania.  Frekwencja w I turze wyniosła blisko 
70%. Wówczas najliczniej do urn udali się 
mieszkańcy obwodu nr 1 w Opaczy –Kolonii, 
zagłosowało 73,47% mieszkańców. Natomiast 
w  II  turze  frekwencja była niższa i wyniosła 
61,99%. Najwięcej mieszkańców  zagłosowa-
ło w  obwodzie nr 5   – Pęcice, Pęcice Małe, 
Sokołów, Suchy Las (66,57%).

WYBORY WÓJTA
Na decyzję, kto zostanie wójtem potrzebne 
były dwie tury, gdyż pierwsza nie dała roz-

strzygnięcia, żaden z kandydatów nie otrzymał 
wymaganej większości głosów (powyżej 50%). 

W  I  turze, 21 października na poszczegól-
nych kandydatów oddano następującą liczbę 
głosów:
• Biera Leszek (KWW Wybieramy) –  

1822 (19,26%),
• Grabka Krzysztof (KWW Przyszłość Gminy) 

- 3766 (39,82%),
• Pachecka Małgorzata (KWW Przyjazna 

Gmina) - 3870 (40,92%).
II tura wyborów wójta odbyła się  4 listopada. 
Mieszkańcy zdecydowali, że przez najbliższe 
5 lat funkcję tę będzie pełniła Małgorzata Pa-
checka, która uzyskała poparcie 4389 miesz-
kańców (51,89%).  Dotychczasowy wójt, 
Krzysztof Grabka otrzymał  4070 głosów (co 
stanowił 48,11%).     

WYBORY DO RADY GMINY:
O 15 miejsc w  radzie gminy ubiegało się 46 
kandydatów z 5 komitetów wyborczych. 

WŁADZE  GMINY  MICHAŁOWICE  - 
kadencja 2018-2023
Prezentujemy Państwu biogramy nowo wybra-
nych władz naszej gminy, wójta i radnych oraz 
powołanego zastępcy wójta.
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Biuletyn Informacyjny

Gminy Michałowice

Inwestycje 2018
W tym roku zostały zrealizowane liczne przed-
sięwzięcia infrastrukturalne, które wpływają na 
poprawę jakości życia mieszkańców. Wśród nich 
przeważały prace w zakresie infrastruktury tech-
nicznej m.in.: modernizacja dróg, budowa tras 
rowerowych, budowa i przebudowa sieci wodo-
ciągowej i sieci kanalizacyjnej. Nie zabrakło jednak  
wielu przedsięwzięć związanych z infrastrukturą 
społeczną - budowa świetlic, strefy rekreacji, czy 
modernizacja budynków oświaty. 

s. 16

100 lat niepodległości
Z  okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości mieszkańcy gminy Michałowice 
w wielu miejscach z dumą obchodzili to szcze-
gólne dla Polaków święto.

s. 19

WARTO PRZECZYTAĆ!
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Radnymi zostali (kolejność wg nr okręgów):
• Kamińska Anna (KWW Przyszłość Gminy) - 

okręg nr 1 -  Opacz-Kolonia,
• Król-Popiel Adriana (KWW Przyszłość Gmi-

ny) - okręg nr 2 -  Opacz Mała, Michałowice 
–Wieś,

• Rycerska Beata (KWW Przyjazna Gmina)-   
okręg nr 3 -  osiedle Michałowice,

• Wyszomirska Anna (KWW Wybieramy)- 
okręg nr 4 -  osiedle Michałowice,

• Hirny-Budka Jarosław (KWW Przyjazna 
Gmina)- okręg nr 5 -  osiedle Michałowice,

• Chilarska Joanna (KWW Przyjazna Gmina)- 
okręg nr 6 -  Reguły,

• Kozłowski Edward (KWW Przyjazna Gmina) 
okręg nr 7 -  Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, 
Suchy Las,

• Parzyńska Katarzyna (KWW Przyszłość 
Gminy) - okręg nr 8 – sołectwo  Komorów,

• Polarczyk Maciej  (KWW Przyjazna Gmina)  
okręg nr 9 – osiedle  Komorów,

• Kowalczyk Joanna (KWW Przyjazna Gmi-
na) - okręg nr 10 – osiedle  Komorów,

• Biskot Marek (KWW Przyjazna Gmina) -   
okręg nr 11 – osiedle  Komorów,

• Paradowska Agnieszka (KWW Przyszłość 
Gminy) - okręg nr 12 – Granica,

• Bronisz Magdalena (KWW Przyjazna Gmi-
na)- okręg nr 13 – Granica,

• Kordys Paweł (KWW Przyszłość Gminy) - 
okręg nr 14 – Nowa Wieś,

• Biczyk Elżbieta (KWW Przyszłość Gminy) – 
okręg nr 15 – Nowa Wieś.

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Micha-
łowice odbyła się 22 listopada. Rozpoczę-
ło ją uroczyste wręczenie zaświadczenia 
o  wyborze na radnych oraz  wójta gminy 
Michałowice, które zgodnie z obwiązującym 
prawem wręczyła przewodnicząca gmin-
nej komisji wyborczej, Alicja Kalska-Ada-
miec. „Dokonując wyborów, mieszkańcy 
obdarzyli Państwa ogromnym zaufaniem 
i nie tylko zaufaniem. Wyrazili akceptację do 
realizacji przedstawianych przez  Państwa 

w  trakcie kampanii wyborczej programów. 
Dotychczasowy rozwój naszej gminy był 
zauważalny nie  tylko przez  mieszkańców 
gminy, ale również przez  różne gremia ze-
wnętrzne, które zajmują się oceną jednostek 
samorządowych. Myślę, że Państwu nie za-
braknie determinacji, żeby dalej realizować 
te wszystkie przedsięwzięcia, które dobrze 
służą mieszkańcom naszej gminy i  życzę 
Państwu dużo, dużo sukcesów w tej nowo 
zaczynającej, pięcioletniej kadencji”.  

Po otrzymaniu  zaświadczeń o  wybo-
rze, przyszedł czas na złożenie ślubowa-
nia przez  radnych – „Wierny Konstytucji 
i  prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję 
uroczyście obowiązki radnego sprawo-
wać godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 
względzie dobro mojej gminy i  jej miesz-
kańców”.

Kolejnym punktem inauguracyjnej 
sesji było wręczenie przez  przewodni-
czącą gminnej komisji wyborczej, Alicję 
Kalska-Adamiec, zaświadczenia o  wy-
borze na wójta Małgorzaty Pacheckiej 
i złożenie przez nowo wybraną wójt ślu-
bowania: „Obejmując Urząd Wójta Gmi-
ny, uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla  dobra pu-
blicznego i  pomyślności mieszkańców 
gminy”.

Pierwsza sesja rady gminy to także wybór 
przewodniczącego rady oraz  ustalenie liczby 
wiceprzewodniczących rady, jak również ich 
wybór. 

Decyzją radnych przewodniczącą rady gmi-
ny została Beata Rycerska. Nowa rada i  jej 
przewodnicząca będzie miała dwóch zastęp-
ców, którymi zostali: Edward Kozłowski i Ma-
ciej Polarczyk.

W pierwszym tygodniu sprawowania funkcji, 
Małgorzata Pachecka powołała na stanowisko 
zastępcy wójta – Jerzego Sieraka, wieloletnie-
go samorządowca, mieszkańca gminy Micha-
łowice.

Ustalenie składów osobowych i  wybór 
członków Komisji Budżetu i  Finansów, Go-
spodarki Komunalnej i  Przestrzennej, Spraw 
społecznych, Rewizyjnej, Skarg Wniosków 
i Petycji oraz do spraw Inwentaryzacji Mienia 
Komunalnego stanowiło główne punkty obrad 
II Sesji Rady Gminy Michałowice, która odbyła 
się 3 grudnia. 

SKŁADY KOMISJI:
• Komisja Budżetu i  Finansów (8 osób):   

Magdalena Bronisz,  Jarosław Hirny-
-Budka, Anna Kamińska,  Paweł Kor-
dys,  Joanna Kowalczyk,  Edward Ko-
złowski,  Agnieszka Paradowska,  Beata 
Rycerska;

• Komisja Gospodarki Komunalnej  
i Przestrzennej (7 osób): Marek Biskot, Jo-
anna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Ad-
riana Król-Popiel,  Katarzyna Parzyńska, 
Maciej Polarczyk, Anna Wyszomirska;

• Komisja Spraw Społecznych (7 osób): 
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna 
Chilarska, Paweł Kordys, Katarzyna Pa-
rzyńska, Beata Rycerska, Anna Wyszomir-
ska;

• Komisja Rewizyjna (5 osób): 
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna 
Chilarska, Anna Kamińska, Agnieszka Pa-
radowska;

• Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji  
(5 osób): Elżbieta Biczyk,  Joanna Chilar-
ska,  Jarosław Hirny-Budka,  Adriana Król-
-Popiel, Joanna Kowalczyk;

• Doraźna Komisja ds. Inwentaryzacji 
Mienia Komunalnego (3 osoby): 
Edward Kozłowski,  Maciej Polarczyk,  Be-
ata Rycerska.

WYBORY DO RADY POWIATU PRUSZ-
KOWSKIEGO - okręg nr 3 - gmina Michałowi-
ce i gmina Nadarzyn 

W naszym okręgu  w głosowaniu udział wzię-
ło 16779 osób, co stanowiło 68,98% upraw-
nionych do głosowania. 

Radnymi zostali:
• Dymura Stanisław  (KKW Platforma.Nowo-

czesna Koalicja Obywatelska),
• Zglińska Dorota (mieszkanka Reguł - KKW 

Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatel-
ska),

• Nowak Dariusz   (KW  Prawo i  Sprawiedli-
wość),

• Zacny Paweł  (mieszkaniec Michałowic - KW 
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa),

• Kuźmińska Agnieszka  (KW Wyborców Do-
bro Wspólne).

 
Rozkład mandatów w całej Radzie Powiatu 
Pruszkowskiego: 
• 9 mandatów  KKW Platforma.Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska
• 9 mandatów  KW Prawo i Sprawiedliwość
• 5 mandatów  KW Mazowiecka Wspólnota 

Samorządowa
• 4 mandaty KW Wyborców Dobro Wspólne.
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WYBORY DO  SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO  - okręg nr 7 -  powiat: 
grodziski, legionowski, nowodworski, 
otwockiego, piaseczyński, pruszkowski, 
warszawski zachodni i wołomiński.  
W  naszym okręgu w  głosowaniu udział 
wzięło 509 209 osób.  Frekwencja wynio-
sła 60,03%. 

Radnymi zostali:
• Rytel Konrad (KWW Bezpartyjni Samorzą-

dowcy),

• Żelazowska Bożena (KW PSL),
• Podsędek Marcin (KKW Platforma.Nowo-

czesna Koalicja Obywatelska),
• Lasek Maciej (KKW Platforma.Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska),
• Kandyba Piotr  (KKW Platforma.Nowocze-

sna Koalicja Obywatelska),
• Zakrzewska Jadwiga  (KKW Platforma.No-

woczesna Koalicja Obywatelska),
• Bittel Andrzej (KW PiS),
• Lubiak Katarzyna (KW PiS),
• Figurska Dominika (KW PiS),

• Olszewski Damian (KW PiS),
• Traczyk Stefan (KW PiS).

 
Rozkład mandatów w Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego 
• 1 mandat KWW Bezpartyjni Samorządowcy,
• 8 mandatów  KW PSL,
• 18 mandatów KKW Platforma.Nowocze-

sna Koalicja Obywatelska,
• 24 mandaty KW PiS.

 UG 

WŁADZE GMINY MICHAŁOWICE - kadencja 2018-2023

MAŁGORZATA PACHECKA
Wójt Gminy Michałowice
• Absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie. 
• Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
• Dyplom Zarządzania (MBA – Master of Business Administration) University of Illinois, USA.
• Prezes Towarzystwa Komorowianie.
• Autor opracowań i tekstów dla Ministerstwa Edukacji w zakresie partycypacji rodziców  

w zarządzaniu szkołą (2015-2016).
• Przedsiębiorca od 25 lat.
• Aktywna działaczka na rzecz: środowiska, edukacji, ładu przestrzennego oraz integracji mieszkańców.

Prywatnie
Żona i mama. Mieszkanka Komorowa 
od 20 lat.

Hobby
W czasie wolnym od pracy zamiast oddawać 
się pasjom, wybiera pracę społeczną.

Kontakt
tel. 22 350 91 50
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

n   Absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie.

n   Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

n   Dyplom Zarządzania (MBA – Master of Business Administration) 
       University of Illinois, USA.

n   Prezes Towarzystwa Komorowianie.

n   Autor opracowań i tekstów dla Ministerstwa Edukacji w zakresie partycypacji
       rodziców w zarządzaniu szkołą (2015-2016).

n   Przedsiębiorca od 25 lat. 

n   Aktywna działaczka na rzecz: środowiska, edukacji, ładu przestrzennego 
       oraz integracji mieszkańców.

Prywatnie
Żona i mama. Mieszkanka Komorowa od 20 lat.

Hobby
W czasie wolnym od pracy zamiast oddawać się pasjom, wybiera pracę społeczną.

Kontakt
tel. 22 350 91 50
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Małgorzata Pachecka
Wójt Gminy Michałowice

JERZY SIERAK
Zastępca Wójta Gminy
• Jest absolwentem Uniwersytetu Warszaw-

skiego. Ukończył wydział nauk ekonomicz-
nych w zakresie ekonomiki pracy i zarządza-
nia.

• Z samorządem związany jest od roku 1990.
• W pierwszej kadencji samorządu został powołany na stanowisko 

Prezydenta Miasta Pruszkowa (1992-1995).
• Od 1998 do 2002 roku pełnił funkcję Zastępcy Wójta Gminy Mi-

chałowice.
• W latach 2002-2010 był Radnym Miasta Pruszkowa; w latach 

2006-2010 pełnił funkcję jej przewodniczącego.
• Od 2002 r. do 2015 r. był Sekretarzem Powiatu Pruszkowskiego.
• Przed ponownym objęciem stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Mi-

chałowice pracował w Urzędzie Dzielnicy Mokotów jako kierownik 
Referatu w wydziale organizacyjno-prawnym.

Prywatnie
Jest ojcem dwóch dorosłych córek. Z Regułami związany jest od uro-
dzenia.
Interesuje się sprawami gospodarczymi i sytuacją międzynarodową. 
Lubi sport, czynnie uprawia rekreację rowerową, kocha las i ruch na 
swieżym powietrzu.
Kontakt: tel. 22 350 91 50, e-mail: sekretariat@michalowice.pl

n   Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył wydział nauk
       ekonomicznych w zakresie ekonomiki pracy i zarządzania. 

n   Z samorządem związany jest od roku 1990.

n   W pierwszej kadencji samorządu został powołany na stanowisko Prezydenta
       Miasta Pruszkowa (1992-1995).

n   Od 1998 do 2002 roku pełnił funkcję Zastępcy Wójta Gminy Michałowice.

n   W latach 2002-2010 był Radnym Miasta Pruszkowa; 
       w latach 2006-2010 pełnił funkcję jej przewodniczącego.

n   Od 2002 r. do 2015 r. był Sekretarzem Powiatu Pruszkowskiego.

n   Przed ponownym objęciem stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Michałowice
       pracował w Urzędzie Dzielnicy Mokotów jako kierownik Referatu w wydziale
       organizacyjno-prawnym.

Prywatnie
Jest ojcem dwóch dorosłych córek. Z Regułami związany jest od urodzenia.
Interesuje się sprawami gospodarczymi i sytuacją międzynarodową.
Lubi sport, czynnie uprawia rekreację rowerową, kocha las i ruch na swieżym
powietrzu.

Kontakt
tel. 22 350 91 50
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Jerzy Sierak
Zastępca Wójta Gminy Michałowice

BEATA RYCERSKA
Przewodnicząca Rady Gminy 
• Z wykształcenia fizjoterapeutka.
• Przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowi-

ce od 2015 r.
• Członek Zarządu Osiedla Michałowice w la-

tach 2006-2015.
• Skarbnik rady rodziców w gimnazjum w Michałowicach w latach 

2007-2013. Przez pewien okres działała również w radzie rodziców 
michałowickiej szkoły podstawowej, będąc jej przewodniczącą.

• Inicjatorka wielu projektów edukacyjno-społecznych dla miesz-
kańców gminy.

• Od lat jest społecznikiem. Prowadziła różne inicjatywy: kiermasze 
rękodzieła, zajęcia sportowe dla mieszkańców, warsztaty.

Prywatnie
Mężatka, ma dwie dorosłe córki. Od 16 lat mieszka w Michałowicach 
Osiedlu.
Hobby
Nordic walking, filmy, książki.
Kontakt
tel. 605 420 368 
e-mail: b.rycerska@epf.pl

n   Z wykształcenia fizjoterapeutka.

n   Przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice od 2015 r.

n   Członek Zarządu Osiedla Michałowice w latach 2006-2015.

n   Skarbnik rady rodziców w gimnazjum w Michałowicach w latach 2007-2013.
       Przez pewien okres działała również w radzie rodziców michałowickiej 
       szkoły podstawowej, będąc jej przewodniczącą.

n   Inicjatorka wielu projektów edukacyjno-społecznych dla mieszkańców gminy.

n   Od lat jest społecznikiem. Prowadziła różne inicjatywy: kiermasze rękodzieła,
       zajęcia sportowe dla mieszkańców, warsztaty.

Prywatnie
Mężatka, ma dwie dorosłe córki. Od 16 lat mieszka w Michałowicach Osiedlu.

Hobby
Nordic walking, filmy, książki.

Kontakt
tel. 605 420 368
e-mail: b.rycerska@epf.pl

Beata Rycerska
Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice
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Prezentujemy Państwu biogramy nowo 
wybranych władz naszej gminy, wójta i rad-
nych, oraz powołanego zastępcy wójta, 
którzy przez najbliższe  5 lat będą podejmo-

wali najważniejsze dla naszej gminy decy-
zje związane m.in. z ładem przestrzennym, 
ochroną środowiska, rozwojem infrastruk-
tury społecznej i technicznej, utrzymaniem 

porządku, oświatą i   pomocą społeczną 
oraz wieloma innymi ważnymi kwestiami 
zaspokajającymi zbiorowe potrzeby miesz-
kańców.  



4

Aktualności

EDWARD KOZŁOWSKI
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

• 20 lat pracuje w samorządzie.
• Ponad 20 lat prowadzi wraz z  żoną 

działalność gospodarczą.
• Był sołtysem Sokołowa przez 16 lat.
• Radny Gminy Michałowice w latach 2014-2018.
• Obecnie przewodniczący Wspólnoty Wiejskiej.
• Współtwórca klubu radnych „Nasza Gmina Michałowice”.
• Współtwórca czasopisma „Informacja Radnego”.
• Współtwórca strzelnicy golfowej w Sokołowie.
• Inicjator wielu wydarzeń lokalnych.
• Związany z parafią Pęcice.
Prywatnie
Mieszkaniec Sokołowa od po-
nad 30 lat. Żonaty, ojciec dorosłej 
szóstki dzieci, z których każdego 
dnia jest coraz bardziej dumny.
Kontakt
tel. 601 375 695
e-mail: edmar-edward@wp.pl

Hobby
Pasjonuje się aktywnym spor-
tem, w szczególności piłką noż-
ną, golfem, żeglarstwem, rowe-
rem. Od 20 lat, co tydzień, gra 
w piłkę nożną z kolegami z sa-
morządu gminnego.

n   20 lat pracuje w samorządzie.

n   Ponad 20 lat prowadzi wraz z żoną działalność gospodarczą.

n   Był sołtysem Sokołowa przez 16 lat.

n   Radny Gminy Michałowice w latach 2014-2018.

n   Obecnie przewodniczący Wspólnoty Wiejskiej.

n   Współtwórca klubu radnych „Nasza Gmina Michałowice”.

n   Współtwórca czasopisma „Informacja Radnego”.

n   Współtwórca strzelnicy golfowej w Sokołowie.

n   Inicjator wielu wydarzeń lokalnych.

n   Związany z parafią Pęcice.

Prywatnie
Mieszkaniec Sokołowa od ponad 30 lat. Żonaty, ojciec dorosłej szóstki dzieci, 
z których każdego dnia jest coraz bardziej dumny.

Hobby
Pasjonuje się aktywnym sportem, w szczególności piłką nożną, golfem,
żeglarstwem, rowerem. Od 20 lat, co tydzień, gra w piłkę nożną z kolegami 
z samorządu gminnego.

Kontakt
tel. 601 375 695
e-mail: edmar-edward@wp.pl

Edward Kozłowski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michałowice

ELŻBIETA BICZYK
Radna Gminy Michałowice
• Absolwentka Państwowego Studium Stenoty-

pii i Języków Obcych na ulicy Ogrodowej.
• Studentka Wydziału Prawa i  Administracji 

Uczelni Łazarskiego.
• Pracowała: Przedstawicielstwo amerykańskie Curtis International, 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Hestia Insurance, obecnie własna 
działalność gospodarcza.

• W kadencjach 2010-2014 i 2014-2018 była Radną Gminy Michało-
wice, przez ostatnie cztery lata pełniąc funkcję jej przewodniczącej.

• Członkini Rady Sołeckiej Nowej Wsi.
• Przez 6 lat sprawowała funkcję przewodniczącej Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Wsi.
• Aktywnie dąży do podniesienia komfortu życia mieszkańców gminy 

poprzez działania na rzecz rozwoju infrastrukturalnego, jak również 
aktywizacji społecznej mieszkańców.

Prywatnie
Mężatka od 29 lat, ma dwoje 
dzieci. Mieszkanka Nowej Wsi 
od 2006 roku.
Kontakt
tel. 603 309 862
e-mail: elzbieta.biczyk@interia.pl

Hobby
Uwielbia czytać książki i  oglą-
dać filmy biograficzne. Chodzi 
na polowania, ale tylko do księ-
garni. Zbiera figurki aniołów. 
Chętnie podróżuje. Odpoczywa 
pracując w ogrodzie.

n   Absolwentka Państwowego Studium Stenotypii i Języków Obcych na ulicy
       Ogrodowej.

n   Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

n   Pracowała: Przedstawicielstwo amerykańskie Curtis International,
       Towarzystwo Ubezpieczeniowe Hestia Insurance, obecnie własna 
       działalność gospodarcza.

n   W kadencjach 2010-2014 i 2014-2018 była Radną Gminy Michałowice,
       przez ostatnie cztery lata pełniąc funkcję jej przewodniczącej.

n   Członkini Rady Sołeckiej Nowej Wsi.

n   Przez 6 lat sprawowała funkcję przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły
       Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Wsi.

n   Aktywnie dąży do podniesienia komfortu życia mieszkańców gminy
       poprzez działania na rzecz rozwoju infrastrukturalnego, jak również 
       aktywizacji społecznej mieszkańców.

Prywatnie
Mężatka od 29 lat, ma dwoje dzieci. Mieszkanka Nowej Wsi od 2006 roku.

Hobby
Uwielbia czytać książki i oglądać filmy biograficzne. Chodzi na polowania, 
ale tylko do księgarni. Zbiera figurki aniołów. Chętnie podróżuje. 
Odpoczywa pracując w ogrodzie.

Kontakt
tel. 603 309 862
e-mail: elzbieta.biczyk@interia.pl

Elżbieta Biczyk
Radna Gminy Michałowice

MAREK BISKOT
Radny Gminy Michałowice
• Architekt, absolwent Politechniki Warszawskiej.
• W latach 80-tych Architekt Gminy Michałowi-

ce.
• Członek Zarządu Osiedla Komorów.
• Współautor projektu zagospodarowania Pla-

cu Ignacego Paderewskiego w Komorowie.
Prywatnie
Żonaty, ma dwie córki i pięcioro 
wnucząt. W  Komorowie miesz-
kał od dzieciństwa, aż do ukoń-
czenia studiów. Potem na ponad 
trzydzieści lat wyprowadził się 
do Warszawy. Od dziesięciu lat 
znów mieszka w Komorowie.

Hobby
Psychologia zachowań prze-
strzennych człowieka. Lubi także 
zajmować się ogrodem, jeździć 
na nartach, śpiewać w chórze.
Kontakt
tel. 501 012 923
e-mail: marek@biskot.pl

n   Architekt, absolwent Politechniki Warszawskiej.

n   W latach 80-tych Architekt Gminy Michałowice.

n   Członek Zarządu Osiedla Komorów.

n   Współautor projektu zagospodarowania Placu Ignacego Paderewskiego 
       w Komorowie.

Prywatnie
Żonaty, ma dwie córki i pięcioro wnucząt. W Komorowie mieszkał od dzieciństwa,
aż do ukończenia studiów. Potem na ponad trzydzieści lat wyprowadził się do
Warszawy. Od dziesięciu lat znów mieszka w Komorowie. 

Hobby
Psychologia zachowań przestrzennych człowieka. Lubi także zajmować się
ogrodem, jeździć na nartach, śpiewać w chórze.

Kontakt
tel. 501 012 923
e-mail: marek@biskot.pl

Marek Biskot
Radny Gminy Michałowice

MAGDALENA BRONISZ
Radna Gminy Michałowice
• Absolwentka Centrum Studiów Samo-

rządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalne-
go na UW, Wydziału Zarządzania na UW 
oraz podyplomowych studiów Coachin-
gu w Szkole Głównej Handlowej w War-
szawie.

• Od 2007 r. pracuje w branży finansowo-ubezpieczeniowej, 
a od 2014 r. prowadzi multiagencję ubezpieczeniową, która 
działa w  kilku lokalizacjach na terenie powiatu pruszkow-
skiego.

• Angażuje się w  życie szkolno-przedszkolne. Działa w  ra-
dach rodziców oraz bierze udział w różnych przedsięwzię-
ciach na rzecz dzieci.

Prywatnie
Żona i  mama. Od urodzenia 
mieszka w Granicy.
Kontakt
tel. 504 164 725 
e-mail: radna.granica@gmail.com

Hobby
Miłośniczka tenisa ziemnego 
oraz wędrówek po Bieszcza-
dach i Beskidzie Niskim.

n   Absolwentka Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju
       Lokalnego na UW, Wydziału Zarządzania na UW oraz podyplomowych 
       studiów Coachingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

n   Od 2007 r. pracuje w branży finansowo-ubezpieczeniowej, a od 2014 r.
       prowadzi multiagencję ubezpieczeniową, która działa w kilku lokalizacjach 
       na terenie powiatu pruszkowskiego.

n   Angażuje się w życie szkolno-przedszkolne. Działa w radach rodziców 
       oraz bierze udział w różnych przedsięwzięciach na rzecz dzieci.

Prywatnie
Żona i mama. Od urodzenia mieszka w Granicy.

Hobby
Miłośniczka tenisa ziemnego oraz wędrówek po Bieszczadach i Beskidzie Niskim.

Kontakt
tel. 504 164 725
e-mail: radna.granica@gmail.com

Magdalena Bronisz
Radna Gminy Michałowice
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MACIEJ POLARCZYK
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

• Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej 
w Gdyni (Akademia Morska) na kierun-
ku inżynier nawigator.

• Obecnie współwłaściciel i zarządzający 
w firmie handlowo-konsultingowej.

• Członek Zarządu Osiedla Komorów.
• Założyciel Stowarzyszenia Głos Mieszkańców Gminy Mi-

chałowice.
• Autor przewodnika rowerowego „Rowerem Wzdłuż Utraty”.
• Uczestnik wielu akcji społecznych i współorganizator wy-

darzeń kulturalnych i sportowych na terenie Komorowa.
Prywatnie
Mieszkaniec Komorowa od 
1956 roku.
Hobby
Aktywny wypoczynek.

Kontakt
tel. 694 476 887
e-mail: 
maciej@polarczyk.eu

n   Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (Akademia Morska) 
       na kierunku inżynier nawigator.

n   Obecnie współwłaściciel i zarządzający w firmie handlowo-konsultingowej.

n   Członek Zarządu Osiedla Komorów.

n   Założyciel Stowarzyszenia Głos Mieszkańców Gminy Michałowice.

n   Autor przewodnika rowerowego „Rowerem Wzdłuż Utraty”.

n   Uczestnik wielu akcji społecznych i współorganizator wydarzeń kulturalnych 
       i sportowych na terenie Komorowa.

Prywatnie
Mieszkaniec Komorowa od 1956 roku.

Hobby
Aktywny wypoczynek.

Kontakt
tel. 694 476 887
e-mail: maciej@polarczyk.eu

Maciej Polarczyk
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michałowice

JOANNA CHILARSKA
Radna Gminy Michałowice

• Jest absolwentką Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Łódzkiego.

• Radca Prawny od 2005 r.
• Pracowała w  kancelariach prawniczych 

w  Warszawie oraz w  administracji publicznej. Od 2009 r. 
prowadzi własną kancelarię prawniczą.

• Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Głos Mieszkańców 
Gminy Michałowice.

Prywatnie
Żona i  matka trójki dzieci 
w wieku szkolnym. W Regu-
łach mieszka od 10 lat.
Kontakt
tel. 883 726 612 
e-mail: 
radna.reguly@chilarska.pl

Hobby
Miłośniczka teatru oraz tańca. 
Tańczyła w  grupie baletowej 
Harnama w  Łodzi. Wielolet-
nia członkini grupy teatralnej 
działającej przy Przedszkolu 
Jedynka w  Malichach. Lubi 
czytać. Od wielu lat upra-
wia jogę i  jeździ na nartach. 
Uwielbia dobrą kawę.

n   Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

n   Radca Prawny od 2005 r.

n   Pracowała w kancelariach prawniczych w Warszawie oraz w administracji
       publicznej. Od 2009 r. prowadzi własną kancelarię prawniczą.

n   Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Głos Mieszkańców Gminy Michałowice.

Prywatnie
Żona i matka trójki dzieci w wieku szkolnym. W Regułach mieszka od 10 lat. 

Hobby
Miłośniczka teatru oraz tańca. Tańczyła w grupie baletowej Harnama w Łodzi.
Wieloletnia członkini grupy teatralnej działającej przy Przedszkolu Jedynka 
w Malichach. Lubi czytać. Od wielu lat uprawia jogę i jeździ na nartach. 
Uwielbia dobrą kawę.

Kontakt
tel. 883 726 612
e-mail: radna.reguly@chilarska.pl

Joanna Chilarska
Radna Gminy Michałowice
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JOANNA KOWALCZYK
Radna Gminy Michałowice
• Skończyła studia na Wydziale Ekonomiczno-

-Socjologicznym w  Łodzi, kierunek Handel 
Zagraniczny

• Pracuje jako specjalista w  sektorze finan-
sowym. Zajmuje się finansowaniem dużych 
przedsięwzięć inwestycyjnych. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta.

• Jest członkiem zarządu Towarzystwa Komorowianie i członkiem 
Stowarzyszenia Głos Mieszkańców Gminy Michałowice.

Prywatnie
Ma męża i nastoletniego syna. Od 
2008 r. mieszka w Komorowie.
Kontakt
tel. 572 222 058
e-mail: 
joannakowalczyk50@gmail.com

Hobby
Podróżuje w  dalekie miejsca 
z plecakiem. Lubi wszystkie psy, 
a  najbardziej te nierasowe. Jej 
nową pasją jest ogród.

n   Skończyła studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym w Łodzi, 
       kierunek Handel Zagraniczny 

n   Pracuje jako specjalista w sektorze finansowym. Zajmuje się finansowaniem
       dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta.

n   Jest członkiem zarządu Towarzystwa Komorowianie i członkiem
       Stowarzyszenia  Głos Mieszkańców Gminy Michałowice.

Prywatnie
Ma męża i nastoletniego syna. Od 2008 r. mieszka w Komorowie.

Hobby
Podróżuje w dalekie miejsca z plecakiem. Lubi wszystkie psy, a najbardziej 
te nierasowe. Jej nową pasją jest ogród.

Kontakt
tel. 572 222 058
e-mail: joannakowalczyk50@gmail.com

Joanna Kowalczyk
Radna Gminy Michałowice

PAWEŁ KORDYS
Radny Gminy Michałowice
• Absolwent studiów w  Instytucie Profilaktyki 

Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Stoso-
wanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uni-
wersytetu Warszawskiego, tytuł magistra polito-
logii; ukończone studia podyplomowe z zakresu 
organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim.

• Zawodowo związany z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Milanów-
ku, gdzie pracuje na stanowisku specjalisty pracy socjalnej.

• Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz członek Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milanówku.

• Radny Gminy Michałowice w latach: 2010-2014 oraz 2014-2018.
• Działa w Radzie Sołeckiej Nowej Wsi.
• Od grudnia 2005 r. pełni funkcję sekretarza Spółki Wspólnoty Grun-

towej Nowej Wsi.
Prywatnie
Szczęśliwy mąż i tata 7-letniego 
Michała. Od urodzenia mieszka-
niec Nowej Wsi.
Kontakt: tel. 501 528 922
e-mail: payonk1@poczta.onet.pl

Hobby
Sport (piłka nożna, siatkówka, 
koszykówka), wędrówki górskie, 
gotowanie.

n   Absolwent studiów w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 
       na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu
       Warszawskiego, tytuł magistra politologii; ukończone studia podyplomowe 
       z zakresu organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim.

n   Zawodowo związany z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Milanówku, 
       gdzie pracuje na stanowisku specjalisty pracy socjalnej. 

n   Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
       Przemocy w Rodzinie oraz członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania
       Problemów Alkoholowych w Milanówku. 

n   Radny Gminy Michałowice w latach: 2010-2014 oraz 2014-2018.

n   Działa w Radzie Sołeckiej Nowej Wsi. 

n   Od grudnia 2005 r. pełni funkcję sekretarza Spółki Wspólnoty Gruntowej
       Nowej Wsi.

Prywatnie
Szczęśliwy mąż i tata 7-letniego Michała. Od urodzenia mieszkaniec Nowej Wsi.

Hobby
Sport (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), wędrówki górskie, gotowanie.

Kontakt
tel. 501 528 922
e-mail: payonk1@poczta.onet.pl

Paweł Kordys
Radny Gminy Michałowice

JAROSŁAW HIRNY-BUDKA
Radny Gminy Michałowice
• Absolwent filologii angielskiej Uniwersy-

tetu Warszawskiego.
• Członek Zarządu Osiedla Michałowice.
• Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia 

Głos Mieszkańców Gminy Michałowice.
• Założyciel i moderator Forum Mieszkańców Gminy Micha-

łowice na Facebooku.
• Zawodowo - tłumacz pisemny języka angielskiego. Zajmuje się 

przede wszystkim przekładem specjalistycznych dokumentów 
technicznych, bankowych i informatycznych dla dużych firm.

Prywatnie
Mieszkaniec Michałowic od 7 lat.
Hobby: Od prawie 20 lat śpiewa w chórze cerkwi grekokatolickiej 
w Warszawie, w latach 2012-2018 był dyrektorem reprezentacyjne-
go chóru mniejszości ukraińskiej „Żurawli”. Czas wolny poświęca 
głównie na lektury oraz filmy i seriale. Jest miłośnikiem reportażu, 
lubi kino europejskie. 
Kontakt: tel. 501 568 367, e-mail: j.hirny@post.pl

n   Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

n   Członek Zarządu Osiedla Michałowice.

n   Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Głos Mieszkańców Gminy Michałowice.

n   Założyciel i moderator Forum Mieszkańców Gminy Michałowice na Facebooku.

n   Zawodowo - tłumacz pisemny języka angielskiego. Zajmuje się przede
       wszystkim przekładem specjalistycznych dokumentów technicznych,
       bankowych i informatycznych dla dużych firm.

Prywatnie
Mieszkaniec Michałowic od 7 lat.

Hobby
Od prawie 20 lat śpiewa w chórze cerkwi grekokatolickiej w Warszawie, w latach
2012-2018 był dyrektorem reprezentacyjnego chóru mniejszości ukraińskiej
„Żurawli”.
Czas wolny poświęca głównie na lektury oraz filmy i seriale. Jest miłośnikiem
reportażu, lubi kino europejskie.

Kontakt
tel. 501 568 367
e-mail: j.hirny@post.pl

Jarosław Hirny-Budka
Radny Gminy Michałowice

ANNA KAMIŃSKA
Radna Gminy Michałowice
• Od 2007 r. jest Radną Gminy Michałowice.
• W  kadencjach 2010-2014, 2014-2018 

była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 
oraz członkiem komisji mieszkaniowej.

• W ostatniej kadencji 2014-2018 była przed-
stawicielką Rady Gminy w Związku Międzygminnym Utrata.

• Zawodowo zajmuje się księgowością.
• Jej pasją jest działalność społeczna. Od początku swo-

jej działalności społecznej ściśle współpracuje z  sołtysem 
i radą sołecką Opaczy-Kolonii.

• Aktywnie angażowała się także w  rozwój infrastrukturalny 
gminy.

Prywatnie
Od 31 lat mieszka i  pracuje 
w Opaczy-Kolonii.
Hobby
Pasjonatka teatru i piosenki  
aktorskiej.

Kontakt
tel. 695 091 000
e-mail: ania@elkam-sk.waw.pl

n   Od 2007 r. jest Radną Gminy Michałowice. 

n   W kadencjach 2010-2014, 2014-2018 była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
       oraz członkiem komisji mieszkaniowej.

n   W ostatniej kadencji 2014-2018 była przedstawicielką Rady Gminy w Związku
       Międzygminnym Utrata.

n   Zawodowo zajmuje się księgowością.

n   Jej pasją jest działalność społeczna. Od początku swojej działalności społecznej
       ściśle współpracuje z sołtysem i radą sołecką Opaczy-Kolonii.

n   Aktywnie angażowała się także w rozwój infrastrukturalny gminy.

Prywatnie
Od 31 lat mieszka i pracuje w Opaczy-Kolonii.  

Hobby
Pasjonatka teatru i piosenki aktorskiej.

Kontakt
tel. 695 091 000
e-mail: ania@elkam-sk.waw.pl

Anna Kamińska
Radna Gminy Michałowice

ADRIANA KRÓL-POPIEL
Radna Gminy Michałowice
• Ukończyła Administrację i Finanse Publicz-

ne na SGGW oraz Zarządzanie Zasobami 
Ludzkimi na SGH.

• Od 8 lat jest sołtysem Michałowic-Wsi.
• Od 2010 roku pełni funkcję Radnej Gminy 

Michałowice. W  ostatnich czterechlatach była przewodniczącą 
Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

• Od wielu lat aktywnie działa w szkolnej radzie rodziców.
• Inicjatorka spływów kajakowych, ognisk, zabaw tanecznych i  in-

nych działań na rzecz aktywizacji mieszkańców, jak również wielu 
przedsięwzięć podnoszących komfort życia mieszkańców Micha-
łowic-Wsi, jak również mieszkańców całej gminy Michałowice.

Prywatnie
Mężatka, mama trójki dzieci. Od 
urodzenia mieszkanka gminy, po-
czątkowo Opaczy-Kolonii, obec-
nie Michałowic-Wsi.

Hobby
Architektura wnętrz.
Kontakt
tel. 600 058 085
e-mail: 
adrianakrolpopiel@gmail.com

n   Ukończyła Administracje i Finanse Publiczne na SGGW oraz Zarządzanie
       Zasobami Ludzkimi na SGH. 

n   Od 8 lat jest sołtysem Michałowic-Wsi.

n   Od 2010 roku pełni funkcję Radnej Gminy Michałowice. W ostatnich czterech
       latach była przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

n   Od wielu lat aktywnie działa w szkolnej radzie rodziców.

n   Inicjatorka spływów kajakowych, ognisk, zabaw tanecznych i innych 
       działań na rzecz aktywizacji mieszkańców, jak również wielu przedsięwzięć
       podnoszących komfort życia mieszkańców Michałowic-Wsi, jak również
       mieszkańców całej gminy Michałowice.

Prywatnie
Mężatka, mama trójki dzieci. Od urodzenia mieszkanka gminy,
początkowo Opaczy-Kolonii, obecnie Michałowic-Wsi.

Hobby
Architektura wnętrz.

Kontakt
tel. 600 058 085
e-mail: adrianakrolpopiel@gmail.com

Adriana Król-Popiel
Radna Gminy Michałowice

AGNIESZKA PARADOWSKA
Radna Gminy Michałowice
• Radna Gminy Michałowice oraz przewodni-

cząca Komisji Budżetu i Finansów w kaden-
cji 2014-2018.

• Była jedną z  osób, które utworzyły grupę 
inicjatywną na rzecz przywrócenia Granicy 
statusu samodzielnej jednostki pomocniczej.

• Od 2012 roku działa na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności 
jako członek Zarządu Osiedla Granica. Organizuje wiele zajęć 
sportowych, kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców.

• Od 2013 roku działa w organizacjach pozarządowych, jest preze-
sem fundacji „Jestem Seniorem”.

• Członek i  przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy 
Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

• Z  pełnym zaangażowaniem pomagała w  założeniu granickiego 
Koła Emerytów i Rencistów oraz uregulowaniu spraw Wspólnoty 
Gruntowej Wsi Granica.

• Działała w szkolnej radzie rodziców.
• Z wykształcenia poligraf.
Prywatnie
Mężatka, ma dwóch synów. 
W Granicy mieszka od urodzenia.
Hobby
Taniec i podróże kamperem.

Kontakt
tel. 504 223 073
e-mail: 
aparadowska1@gmail.com

n   Radna Gminy Michałowice oraz przewodnicząca 
       Komisji Budżetu i Finansów w kadencji 2014-2018.

n   Była jedną z osób, które utworzyły grupę inicjatywną na rzecz przywrócenia
       Granicy statusu samodzielnej jednostki pomocniczej.

n   Od 2012 roku działa na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności jako członek
       Zarządu Osiedla Granica. Organizuje wiele zajęć sportowych, kulturalnych 
       i integracyjnych dla mieszkańców.

n   Od 2013 roku działa w organizacjach pozarządowych, jest prezesem fundacji
       „Jestem Seniorem”. 

n   Członek i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania
       Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

n   Z pełnym zaangażowaniem pomagała w założeniu granickiego Koła Emerytów 
       i Rencistów oraz uregulowaniu spraw Wspólnoty Gruntowej Wsi Granica. 

n   Działała w szkolnej radzie rodziców.

n   Z wykształcenia poligraf.

Prywatnie
Mężatka, ma dwóch synów. W Granicy mieszka od urodzenia.

Hobby
Taniec i podróże kamperem.

Kontakt
tel. 504 223 073
e-mail: aparadowska1@gmail.com

Agnieszka Paradowska
Radna Gminy Michałowice
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Kozłowski Edward 

W  ostatnim czasie razem z  zastępcą 
wójta Jerzym Sierakiem odwiedzili-

śmy mieszkańców Sokołowa oraz Pęcic. 
Celem były konsultacje społeczne odno-
śnie zgłoszonych kilka lat temu proble-
mów. Aby spotkania były owocne dołą-
czyli do nas pracownicy referatów pan 
Piotr Pacyna oraz Wojciech Grzeniewski.

W  Pęcicach na ulicy Parkowej Miesz-
kańcy zgłosili kilka sugestii związanych 
z budową nowego chodnika. Dzięki kon-
struktywnej rozmowie uwagi zostały prze-
kazane wykonawcy i w najbliższym czasie 
zostaną uwzględnione w budowie.

W Sokołowie ważną  kwestią jest ulica 
Wspólnoty WIejskiej, która stanowi dojazd 
do boiska “Orlik”. Od lat mieszkańcy pró-
bowali działać w tej kwestii, jednak nigdy 
ich wnioski nie zostały poważnie potrak-
towane. Odbyła się rozmowa z właścicie-
lem terenu, który jest niezbędny do  po-
szerzenia drogi.

Najbardziej cieszy mnie wznowienie 
tematu związanego z  budową kanaliza-
cji dla sześciu rodzin zamieszkałych przy 
ulicy Sokołowskiej i  ulicy Piachy. Jest to 
niedorzeczne, że ci ludzie nadal muszą się 
martwić tak oczywistą kwestią.

KATARZYNA PARZYŃSKA
Radna Gminy Michałowice

• Od 2014 r. jest Radną Gminy Michałowice.
• W  latach 2010–2014 była członkiem 

Rady Sołeckiej Sołectwa Komorów.
• Dodatkowo w 2015 r. aktywnie wspie-

rała powstanie Koła Emerytów i Renci-
stów w sołectwie Komorów.

• Obecnie ściśle współpracuje z sołtysem i  radą sołecką na 
rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców.

• Poprzez działania na rzecz rozwoju infrastrukturalnego ak-
tywnie dąży do podniesienia komfortu życia mieszkańców 
gminy Michałowice.

Prywatnie
Od urodzenia mieszka w sołec-
twie Komorów. Mężatka z dwój-
ką wspaniałych dzieci i  babcia 
dwóch uroczych wnuczek.

Hobby
Lubi zwiedzać Polskę. Kocha 
zwierzęta. Jest miłośniczką 
wycieczek rowerowych.
Kontakt
tel. 512 140 664, e-mail: 
kasiaparzynska88@gazeta.pl

n   Od 2014 r. jest Radną Gminy Michałowice.

n   W latach 2010–2014 była członkiem Rady Sołeckiej Sołectwa Komorów. 

n   Dodatkowo w 2015 r. aktywnie wspierała powstanie Koła Emerytów 
       i Rencistów w sołectwie Komorów. 

n   Obecnie ściśle współpracuje z sołtysem i radą sołecką na rzecz aktywizacji 
       i integracji mieszkańców.

n   Poprzez działania na rzecz rozwoju infrastrukturalnego aktywnie dąży 
       do podniesienia komfortu życia mieszkańców gminy Michałowice.

Prywatnie
Od urodzenia mieszka w sołectwie Komorów. Mężatka z dwójką wspaniałych dzieci
i babcia dwóch uroczych wnuczek.

Hobby
Lubi zwiedzać Polskę. Kocha zwierzęta. Jest miłośniczką wycieczek rowerowych.

Kontakt
tel. 512 140 664
e-mail: kasiaparzynska88@gazeta.pl

Katarzyna Parzyńska
Radna Gminy Michałowice

ANNA WYSZOMIRSKA
Radna Gminy Michałowice

• Absolwentka SGGW, ukończyła 
również studia podyplomowe na 
Uniwersytecie Warszawskim z  za-
kresu psychologii zarządzania.

• Od 2014 roku pełni funkcję Rad-
nej Gminy Michałowice. Pracowała 
w Komisji Spraw Społecznych w la-
tach 2014-2018.

• Pracuje w Urzędzie m.st. Warszawy.
• Działa w  Stowarzyszeniu Głos Mieszkańców Gminy Mi-

chałowice.
Prywatnie
Mama pięciorga dzieci. Po-
nad 20 lat mieszka w Micha-
łowicach.

Hobby
Ogrodnictwo.
Kontakt
tel. 502 550 014
e-mail: am.staff@onet.pl

n   Absolwentka SGGW, ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie
       Warszawskim z zakresu psychologii zarządzania.

n   Od 2014 roku pełni funkcję Radnej Gminy Michałowice. 
       Pracowała w Komisji Spraw Społecznych w latach 2014-2018.

n   Pracuje w Urzędzie m.st. Warszawy. 

n   Działa w Stowarzyszeniu Głos Mieszkańców Gminy Michałowice. 

Prywatnie
Mama pięciorga dzieci. Ponad 20 lat mieszka w Michałowicach.  

Hobby
Ogrodnictwo.

Kontakt
tel. 502 550 014
e-mail: am.staff@onet.pl

Anna Wyszomirska
Radna Gminy Michałowice

Informacje od radnych
Kamińska Anna 

Niedawno miałam przyjemność od-
wiedzić przedszkole „Leśna Kraina” 

w Żabiej Woli. Przedszkole to funkcjonu-
je od 2017 r. Budynek jest nowoczesny 
i  funkcjonalny. Sprzyja rozwojowi naj-
młodszych mieszkańców. Atmosfera pa-
nująca wśród dzieci i wychowawców jest 
rodzinna oraz pełna życzliwości.

Wiem, że w  naszym michałowickim 
przedszkolu jest tak samo, jeśli chodzi 
o pracę i emocje.

Niestety, jeżeli spojrzymy na budynki to 
sytuacja wygląda gorzej.  Część pomiesz-
czeń  ma za małą powierzchnię, a  wypo-
sażenie techniczne jest stare i wyeksplo-
atowane.

Mamy pomysł na rozwiązanie tego 

problemu. Zależy nam żeby dzieci mogły 
mieć wspaniałe warunki do nauki w  naj-
młodszych latach, które są najważniejsze 
dla ich przyszłego rozwoju.

W urzędzie gminy jest już gotowy pro-
jekt i pozwolenie na rozbudowę budynku 
przedszkola w Michałowicach.

W projekcie budżetu na 2019 r. została 
zapisana  kwota 10 700 000 zł na wykona-
nie tej jakże potrzebnej inwestycji.

Ktoś zapyta na co czekamy?
Czekamy teraz na uchwalenie budżetu 

przez Radę Gminy Michałowice.
Mam nadzieje że radni z  innych miej-

scowości przychylnie podejdą do tej spra-
wy i zagłosują „ZA”.

Aktualności
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Paradowska Agnieszka

Ważną i   długo wyczekiwaną inwe-
stycją dla mieszkańców Granicy 

jest przebudowa  ul. Pruszkowskiej. Jest 
to droga powiatowa, o  dużym natęże-
niu ruchu z  niebezpiecznymi łukami, na 
których często dochodzi do wypadków. 
Ograniczona widoczność na przejściach 
dla pieszych stwarza zagrożenie dla dzie-
ci i dorosłych, którzy muszą pokonać ul. 
Pruszkowską w drodze do szkoły, świetli-
cy osiedlowej, ośrodka zdrowia, kościoła 
czy boiska gminnego. Od lat mieszkańcy 
zabiegają  o inwestycje poprawiające bez-
pieczeństwo pieszych poprzez wykona-
nie sygnalizacji świetlnych, spowolnienie 
ruchu, wyprofilowania niebezpiecznych 
łuków oraz budowę ronda przy ul. Rekre-
acyjnej i drogi rowerowej. 

W poprzedniej kadencji wójt gminy, Krzysz-
tof Grabka, radni: Agnieszka Paradowska 
i   Przemysław Majtyka,  przewodniczący za-
rządu Osiedla Granica, Paweł Łąpieś oraz 

mieszkańcy Granicy współpracowaliśmy z Po-
wiatem Pruszkowskim oraz radną powiato-
wą, Aurelią Zalewską  przy tworzeniu projektu 
przebudowy ul. Pruszkowskiej. Zgłaszane były 
wszystkie problemy oraz propozycje miesz-
kańców oraz Gminy dotyczące najkorzyst-
niejszych rozwiązań, biorąc jednocześnie pod 
uwagę problemy właścicieli, których działki 
mogą utracić normatyw budowlany.

Projekt przebudowy powstał, Powiat wsz-
czął niezbędne procedury do pozyskania grun-
tów do wykonania pierwszego etapu: budowy 
ronda przy ul. Rekreacyjnej oraz przebudowy 
skrzyżowania z  ul. Lawendową wraz z  od-
wodnieniem i  sygnalizacją świetlną. 10 maja  
2018 r. Radni Gminy Michałowice na sesji 
podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Powia-
towi Pruszkowskiemu dofinansowania inwe-
stycji pod nazwą: „Przebudowa i  rozbudowa 
drogi 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) 
na odcinku od ul. Pogodnej w  Pruszkowie 
do ul. Rekreacyjnej w Granicy” (I  etap od ul. 

Rekreacyjnej do ul. Reja w Granicy) w kwocie  
850 000 zł.

Niestety pomimo trzykrotnego ogłoszenia 
przetargu przez Powiat Pruszkowski żadna 
firma nie złożyła oferty. Za każdym razem po-
stępowanie było unieważnione.

Jak bardzo jest to konieczna inwestycja 
dla mieszkańców Granicy nie trzeba nikogo 
przekonywać. Mam nadzieję, że w 2019 r. uda 
się wyłonić wykonawcę, a  środki finansowe 
niezbędne do wykonania tej inwestycji, będą 
w budżetach Powiatu Pruszkowskiego i Gmi-
ny Michałowice.

Sprawa „Dóbr ziemskich Michałowice” 
W dniu 22 października 2018 r. odbyła się 
rozprawa w  Naczelnym Sądzie Admini-
stracyjnym w  sprawie skargi właścicieli 
nieruchomości na decyzję Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2013 r. 
oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w  przedmiocie stwierdzenia 
nieważności decyzji administracyjnej do-
tyczącej „Dóbr Ziemskich Michałowice”.

Naczelny Sąd Administracyjny:
• uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w  Warszawie z  dnia 
21 września 2016 r., sygn. akt: I SA/Wa 
493/14 (dostępny w  Centralnej Bazie 
Orzeczeń Sądów Administracyjnych) 

• uchylił decyzję Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi z  dnia 17 grudnia 2013 
r. (którą m.in. uchylono pkt 1 i  2 decy-
zji z  Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
z  13 kwietnia 2010 r.  i  stwierdzono nie-
ważność orzeczenia Ministra Rolnictwa 
i Reform Rolnych z października 1948 r. 
oraz utrzymanego nim w mocy orzecze-
nia Wojewody Mazowieckiego z  marca 
1948  r.) i  przekazał do ponownego roz-
patrzenia,
• oddalił skargi kasacyjne Gminy Ra-
szyn, Rzecznika Praw Obywatelskich 
oraz  osób, którym nie  przysługiwały ty-
tuły prawnorzeczowe do działek objętych 
skarżoną decyzją (tj. nie były właściciela-

mi lub użytkownikami wieczystymi).
Wyrok jest prawomocny i wraz z uza-

sadnieniem zostanie doręczony z urzędu 
wszystkim stronom postępowania.  Naj-
istotniejszą częścią uzasadnienia Naczel-
nego Sądu Administracyjnego był fakt, że 
nie ma podstaw do stwierdzenia nieważ-
ności orzeczeń z 1948 r. z powodu rażą-
cego naruszenia prawa. W związku z po-
wyższym postępowanie administracyjne 
dotyczące majątku „Dobra Ziemskie Mi-
chałowice” będzie ponownie rozpatry-
wane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, który będzie związany oceną praw-
ną zawartą w tym wyroku.

 UG 

Popozycje nazw dla ulic w Regułach
Zachęcamy Państwa do przekazywania propozycji nazw 
dla trzech ulic (zaznaczonych na mapce), znajdujących się 
na terenie Reguł.

Ze wszystkich zgłoszeń zostanie wybranych kilka, 
a o ostatecznym wyborze zadecyduje głosowanie.

Zapraszamy do przekazywania pomysłów: 
• mailowo na adres: geodezja@michalowice.pl;
• na Facebooku: w  komentarzach pod postem dotyczą-

cym nadania nazw ulicom;
• lub w formie pisma, które można złożyć w biurze podaw-

czym w Urzędzie Gminy Michałowice.
Na Państwa propozycje czekamy do 10 stycznia 2019 r.

UWAGA!
Istotne jest, aby proponowane nazwy nie były nazwami już 
funkcjonującymi  - obowiązkowo w Regułach, a optymalnie 
i w całej gminie.  UG 

Aktualności
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Rower gminny sezon 2018 

W naszej gminie zakończyliśmy już  
3 sezon, w którym mogliśmy korzy-

stać z samoobsługowych wypożyczalni 
rowerów systemu Rower Gminny. Rowery 
były dostępne przez  8 miesięcy, od koń-
ca marca do końca listopada. Można było 
je wypożyczać w 7 stacjach: Komorów 
WKD, Komorów zalew, Opacz-Kolonia 
WKD, Nowa Wieś WKD, Reguły Urząd 
Gminy, Michałowice WKD oraz Michało-
wice skatepark. Dostępnych było 65 ro-
werów,  w tym typu cargo oraz tandemy.  
W tym sezonie na gminnych stacjach do-
konano ponad 15 tysięcy wypożyczeń. W 
październiku nasz system stał się w peł-

ni kompatybilny z warszawskim Veturilo 
oraz systemem pruszkowskim. Posiada-
cze Karty Mieszkańca w dalszym ciągu na 
terenie naszej  gminy mogli wypożyczać 
rowery bezpłatnie do 12 godzin. 

Średni czas jednego wypożyczenia 
wynosił w tym roku ponad 2 godziny. 
Najpopularniejszą trasą była przejażdżka 
między WKD Michałowice, a ul. Szkolną,  
a rowery najchętniej wypożyczano na sta-
cji WKD Komorów.

Zimą zostaną wykonane przeglądy ro-
werów i ich naprawy, by  wiosną w pełnej 
„gotowości” mogły wrócić ponownie do 
gminnych stacji.  UG 

Światłowód Orange

Tylko do końca grudnia br. w naszej 
gminie będą przyjmowane deklaracje  

osób  zainteresowanych podłączeniem 
swojego domu do sieci światłowodowej 
Orange, zarówno w  ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) 
dofinansowanego ze środków  UE, jak 
i ze środków Orange Polska.  

Deklaracje można składać: 
• Urząd Gminy Michałowice w  Regu-

łach, Aleja Powstańców Warszawy 1, 
sala obsługi interesantów – parter;

• Biblioteka Publiczna Gminy Michało-
wice, ul. Raszyńska 34, Michałowice;

• Gminna Biblioteka Publiczna im. Ma-
rii Dąbrowskiej w Komorowie ul. Kra-
szewskiego 3, Komorów.

Wg danych podanych przez Orange do 
tej pory z naszej gminy wpłynęło 373 de-
klaracji.

W ramach projektów POPC  inwe-

stycja realizowana będzie do granicy 
działek, na których znajdują się budynki 
mieszkalne (zabudowa jednorodzinna) z 
zapasem kabla umożliwiającym podłą-
czenie do budynku. Jeżeli mieszkańcy 
– poprzez złożenie deklaracji – wyrażą 
zainteresowanie doprowadzeniem świa-
tłowodu do budynku, po zakończeniu 
inwestycji POPC Orange wykona przy-
łącza na własny koszt.

Wykaz nieruchomości objętych pro-
gramem unijnym (POPC) znajduje się na 
stronie www.michalowice.pl w artykule 
Szybki Internet w mazowieckich gminach.

Decyzja o ewentualnym   zwiększeniu 
zasięgu inwestycji  poza zakres realizo-
wany w  ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa  uzależniona będzie 
od potwierdzonego przez mieszkańców 
zapotrzebowania na usługi, które są dia-
gnozowane na podstawie  liczby zebra-
nych deklaracji i zgód na dostęp budyn-

ków  oraz wyniku analiz ekonomicznych 
firmy Orange.  

Druk wypełnionej deklaracji można 
również przesłać na adres: Orange Pol-
ska, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 
Warszawa, zaś  zdjęcie lub skan podpi-
sanej deklaracji na adres mailowy: ma-
zowiecka.unia@orange.com.

Więcej informacji na stronie:  
http://uniaswiatlowodowa.pl/mazo-
wieckie/dla_mieszkancow.  

 UG 

Partner karty mieszkańca 

Pierwszą firmą prywatną, która przy-
stąpiła do programu Karty Miesz-

kańca Gminy Michałowice jest sklep 
Spiżarnia Franka mieszczący się w No-
wej Wsi, przy ul. Głównej 62. Sklep ofe-
ruje szeroką gamę produktów swojskich 
- tradycyjnych – naturalnych, a także 
bezglutenowych.

Zniżki jakie oferuje sklep  dla posiada-
czy naszej karty mieszkańca:
• 5% rabat na wszystkie zakupy
• 10-15% rabat na wybrane – oznaczo-

ne w sklepie produkty
Zachęcamy do odwiedzenia naszego 

partnera i skorzystania z zaproponowa-
nych korzyści dla naszych mieszkańców. 

https://www.facebook.com/spizarnia.
franka/

Równocześnie zapraszamy kolej-
nych prywatnych przedsiębiorców do  
współpracy w ramach Programu „Karta 
Mieszkańca Gminy Michałowice”.   

Lodowisko  w Michałowicach
5 grudnia rozpoczął  się kolejny sportowy sezon na lodowisku w Michałowicach.
Lodowisko przy michałowickiej szkole (ul. Szkolna 15) będzie ogólnodostępne:
• poniedziałek -piątek - w godz. 16:00-21.00
• sobota i niedziela - w godz. 10.00-21.00
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Inwestycje 2018 – podsumowanie 

W tym roku zostały zrealizowane liczne 
przedsięwzięcia infrastrukturalne, 

które wpływają na poprawę jakości życia 
mieszkańców. Wśród nich przeważały  
prace w  zakresie infrastruktury technicz-
nej m.in.: modernizacja dróg, budowa 
tras rowerowych, budowa i  przebudowa 
sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. 
Nie zabrakło jednak  wielu przedsięwzięć 
związanych z  infrastrukturą społeczną -  
budowa świetlic, strefy rekreacji, czy mo-
dernizacja budynków oświaty. Część za-
dań, m.in. budowa dróg rowerowych, czy 
parkingu Parkuj i  Jedź,  jest realizowana  
przy współudziale środków zewnętrznych.  

Infrastruktura społeczna: 
• budowa strefy rekreacji w  Nowej Wsi 
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 
Smugu (wartości inwestycji  2,7 mln zł; 
wykonawca firma ZIEL-BUD z Warszawy),
• zakup systemu bezobsługowego wypo-
życzalni sprzętu turystycznego – Rower 
Gminny (wartość inwestycji 417 tys. zł;  
wykonawca -  Nextbike Polska z Warsza-
wy),
• przebudowa i  dostosowanie budynku 
do potrzeb Domu Seniora – inwestycja jesz-
cze w  realizacji (wartość 0,99 mln zł; wy-
konawca -Impuls Budownictwo sp. z.o.o. 
z Łęcznej) ,
• budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi  
(wartość 1,56 mln zł; wykonawca Impuls 
Budownictwo Sp. z o.o. Łęczna),
• przebudowa świetlicy wiejskiej w Opa-
czy-Koloni (wartość 1,69 mln zl; wyko-
nawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Usługowo-Handlowe „WOMAX” Radom), 
• modernizacja budynków oświaty (war-
tość 1 mln zł; wykonawcy: Impuls Bu-
downictwo Sp. z o.o. Łęczna, Jot-ka Bud 
z Piastowa),
• modernizacja infrastruktury sportowej 
w komorowskiej szkole oraz przebudowa 
zadaszonego boiska wraz z  budową lo-
dowiska - inwestycja w realizacji (wartość 
1,34 mln zł; wykonawca  Moris Polska 
z Warszawy).

Infrastruktura techniczna: 
• budowa systemu dróg rowerowych w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych (wartość 4,7 mln zł; wykonawca – Fal 
Bruk z Warszawy), 
• budowa autonomicznej wiaty solarnej w ra-
mach projektu „Rozbudowa parkingu przy ul. 
Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Re-
gułach w ramach ZIT  (wartość 0,5 mln zł; wy-
konawca ZBW Elektornika z Warszawy),
• modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
w Komorowie oraz  zaprojektowanie i wy-
konanie monitoringu (wartość 1,1 mln zł; 
wykonawcy  Jot Ka BUD z Piastowa i firma 
Technology Łomża), 
• przebudowa ul. Kasztanowej w Michało-
wicach-Wsi wraz z przebudową przepustów 
i  mostka na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej 
z rzeką Raszynką (wartość 1,08 mln zł; wy-
konawca SERSO Sp. z o.o. Warszawa), 
• przebudowa rowu U-1 etap IIIb i IV obej-
mująca m.in. budowę przepustów i  kolek-
tora w  Alejach Jerozolimskich (inwestycja 
dwuletnia realizowana wspólnie z  Prusz-
kowem i  Warszawą o  łącznej wartości  
18 mln zł, z czego gmina Michałowice po-
niesie w tym roku koszt 5,8 mln zł;  wyko-
nawca firma Meliorex z Raczek),
• przebudowy ulic m.in. w Komorowie - ul. 
Lubuskiej (360 tys. zł), ul.  Kujawskiej (308 
tys. zł), ul. Podlaskiej (442 tys. zł); w Regu-
łach - ul. Firmowej (213 tys. zł) i ul. Baśnio-

wej (154 tys. zł);  w sołectwie Komorów - ul. 
Polnej (722 tys. zł); w Granicy - ul. Skośnej 
i Borówkowej (1,55 mln zł);  w Nowej Wsi - 
ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budo-
wą parkingu przy ul. Spacerowej (0,6 mln zł),
• równanie i profilowanie dróg oraz remont 
dróg tłuczniem kamiennym, betonowym 
oraz destruktem, modernizacja i  wymiana 
nawierzchni bitumicznych (wartość 2 mln zł)
• remont chodników, wjazdów i parkingów  
(300 tys. zł),
• budowa odwodnienia m.in. w ul Parkowej 
w Opaczy Małej i Michałowicach–Wsi,
• budowa siei wodociągowej m.in. w Peci-
cach – Ogród (293 tys. zł), w ul. Parkowej 
w  Opaczy Małej (590 tys. zł), w  ul. Reja 
w Granicy (1,4 mln zł),
• budowa sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej  m.in., w ul. Stokrotek w Nowej Wsi  
(334 tys. zł), ul. Torfowej, bocznej od 
Torfowej, Granicznej i  Jarzębinowej 
w Regułach (1,14 mln zł), ul. Czeremchy 
w  Granicy (328 tys. zł),  ul. Pod Borem 
w Komorowie (413 tys.), ul. Skowronków 
w Pęcicach Małych (1,04 mln zł), ul. Bar-
bary, Rekreacyjnej i  Szczęśliwej w  Gra-
nicy (1,09 zł), ul. Okrężnej w  Granicy  
(213 tys. zł),
• przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regu-
łach (1,47 mln zł), budowa kanalizacji sani-
tarnej m.in. w ul. Borowskiego w Michałowi-
cach Wsi (865 tys. zł).

Nowy rok to kolejne przedsięwzięcia 
inwestycyjne. Już wkrótce  zostanie prze-
budowana m.in. ul. Stara Droga w sołec-
twie Komorów  i  ul. Kubusia Puchatka 
w  Granicy – niedawno zostały rozstrzy-
gnięte postępowania przetargowe na re-
alizację tych inwestycji.  Zostanie także 
wybudowany  parking „Parkuj i  Jedź” 
w Regułach w ramach ZIT, którego koszt 
budowy wyniesie 1,9 mln zł. Obecnie 
opracowywany jest projekt do wybranej 
koncepcji. Zakończenie tej inwestycji 
przewidziane jest w czerwcu przyszłego 
roku. O kolejnych planowanych inwesty-
cjach w  2019 roku będziemy Państwa 
informować. 
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Rządowy program czyste powietrze
Wobec kierowanych do urzędy gminy 
wielu pytań dotyczących rządowe-
go programu priorytetowego Czyste 
Powietrze, w ramach którego właści-
ciele domów jednorodzinnych mogą 
ubiegać się o dofinansowanie na ter-
momodernizację budynków, przed-
stawiamy najważniejsze informacje  
o programie. 

Cel programu:
Poprawa efektywności energetycznej 
i  zmniejszenie emisji pyłów i  innych zanie-
czyszczeń do atmosfery z  istniejących jed-
norodzinnych budynków mieszkalnych lub 
uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, 
pochodzących z nowo budowanych jednoro-
dzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjenci: 
- osoby fizyczne posiadające prawo własno-
ści lub będące współwłaścicielami istniejące-
go, jednorodzinnego budynku mieszkalnego;  
- osoby fizyczne, które uzyskały zgodę na roz-
poczęcie budowy jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego i  budynek nie  został jeszcze 
przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. 
na:
- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i ko-
tłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż no-
wych źródeł ciepła, spełniających wymagania 
programu;
- docieplenie przegród budynku;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- montaż lub modernizację instalacji central-
nego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
- instalację odnawialnych źródeł energii (ko-
lektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicz-
nej);
- montaż wentylacji mechanicznej z  odzy-
skiem ciepła.

Formy dofinansowania:
- dotacja;
- pożyczka.

Terminy:
- realizacja programu: lata 2018-2029;
- podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.;
- zakończenie wszystkich prac objętych umo-
wą do: 30.06.2029 r.

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej ogłosił  nabór wnio-

sków o dofinansowanie w ramach Programu 
priorytetowego Czyste Powietrze :
- prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli 
wnioski będą oceniane na bieżąco;
-  wnioski będą przyjmowane i  rozpatrywa-
ne przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej;
- terminy składania i rozpatrywania wniosków 
oraz  sposób ich wypełniania (elektronicznie 
lub papierowo), będą zamieszczone na stro-
nach internetowych właściwych WFOŚiGW.

Więcej informacji uzyskacie Państwo na 
stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://
www.wfosigw.pl, a także pod nr tel: (22) 504 
41 00 oraz e-mail: poczta@wfosigw.pl.  
 UG 

Happening klimatyczny w Michałowicach
Zmiany klimatu nie są czymś wyimagi-
nowanym i dotyczącym tylko odległych 
krajów. W Polsce również obserwo-
wane są zmiany, które bezpośrednio 
przekładają się na nasze zdrowie i ży-
cie. Jak walczyć z zanieczyszczeniami  
i dążyć do poprawy środowiska, a tak-
że jego ochrony pokazał happening kli-
matyczny, który na terenie skateparku  
w Michałowicach odbył się w niedzielę, 
2 grudnia.

Na dzień przed rozpoczynającym się 
w  Katowicach szczytem klimatycz-

nym ONZ CP24  uczniowie szkoły w  Mi-
chałowicach, a także mieszkańcy gminy 
głośno skandowali hasła proekologiczne, 
które jednoznacznie pokazują, że tyl-
ko dbając i  chroniąc środowisko będzie 
nam się żyło lepiej i  przede wszystkim 
bezpieczniej. „Czyste powietrze”, „Odna-
wialne Źródła Energii”, „Klimat” i „Czysta 
woda” to tylko część ze skandowanych 
haseł, ale również haseł jakie znalazły się 
na czarno-zielonych chmurkach.

Happening w Michałowicach to inicja-
tywa, która choć zorganizowana oddol-
nie i  koordynowana przez  Małgorzatę 
Skrzędziejewską-Cendrowską, nauczy-
ciela z  michałowickiej szkoły,    to miała 
ogólnopolski charakter, a jej pomysło-
dawcą była „Akcja Demokracja”.

Każdy głos jest ważny i się liczy, dlate-

go też osoby biorące udział w wydarze-
niu mają nadzieję, że dzięki tej inicjatywie 
decydenci i naukowcy, którzy uczestniczą 
w  szczycie klimatycznym w  Katowicach 
zauważą ich głos i zechcą podjąć działa-
nia, które doprowadzą do strategii ener-
getycznej opartej   w znaczącym stopniu 
na odnawialnych źródłach energii.

Niedzielny happening w  skatepar-
ku  w  Michałowicach był też dla  miesz-
kańców gminy okazją do podzielenia się 
swoimi przemyśleniami na temat ochrony 
środowiska i potrzebnych działań. A po-

śród osób zabierających głos była m.in.: 
Maja Popielarska i przewodnicząca rady 
gminy, Beata Rycerska.

Kulminacyjnym punktem wydarzenia 
była meksykańska fala, w trakcie której 
uczestnicy zaprezentowali skandowane 
hasła na czarno-zielonych chmurkach. 
Dodajmy, że na czarnych chmurkach 
znajdowały się hasła związane z  zanie-
czyszczeniem środowiska, a na zielo-
nych to, co jest związane z  ekologią 
i ochroną środowiska.

 Mariusz Marcysiak  
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Zakończenie VII kadencji

Uroczystość podsumowująca i  zara-
zem kończąca VII kadencję odbyła się 
14 października w  sali multimedialnej 
urzędu gminy, a uczestniczyli w  niej 
m.in.:  samorządowcy, przedstawiciele 
jednostek organizacyjnych i  pomocni-
czych gminy, służb mundurowych, se-
niorów i  przedsiębiorstw.

Mijająca kadencja to ponad pół mi-
liarda – 576 mln – wydatkowanych 

środków, z czego 160 mln na inwestycje 
i  130 mln na oświatę. Jak mówiła prze-
wodnicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk: 
„nasza gmina ma duży potencjał i  temu 
nie można zaprzeczyć, a my wychodzimy 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
wszystkich pokoleń”.

„Przygotowując się do dzisiejszego 
wystąpienia zastanawiałem się, jakie ele-
menty uwzględnić w  podziękowaniach, 
czym się pochwalić, o czym mówić i wy-
notowałem inwestycje, które wykonaliśmy 
podczas tej mijającej kadencji” – mówił 
wójt Gminy Michałowice, Krzysztof Grab-
ka. „To jest długa lista i ogrom spraw, któ-
re w  sumie są oczywiste, a czasem ich 
nie  widać, jak 11 planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Ulice, drogi, spra-
wy związane ze sportem, szkołami, a to 
wszystko nie  jest przypadkowe i wpisuje 
się w naszą gminę. To jest również wspa-
niała współpraca z sołectwami, osiedlami, 
w  których funkcjonuje fundusz sołec-
ki,  który już tak mocno się ugruntował”.

Uroczystość zakończenia VII kadencji 
była też okazją do podziękowania za trud, 
jaki został włożony podczas mijającej 
kadencji. Symboliczne statuetki, które 
wspólnie wręczył wójt, Krzysztof Grabka 

i  przewodnicząca rady gminy, Elżbieta 
Biczyk otrzymali wszyscy uczestniczący 
w uroczystości:
• radni: Hanna Brzeska-Kalczuk, Euge-
niusz Hanc, Ewa Ilczyszyn, Anna Kamiń-
ska, Piotr Kamiński, Paweł Kordys, Ad-
riana Król-Popiel, Przemysław Majtyka, 
Agnieszka Paradowska, Katarzyna Pa-
rzyńska, Eugeniusz Strzelecki oraz Paweł 
Zacny;
• sołtysi i przewodniczący zarządów osie-
dli: sołtys sołectwa Opacz Mała - Bar-
bara Budzyniak, sołtys sołectwa Suchy 
Las - Edward Chruściak, sołtys sołectwa 
Opacz-Kolonia - Grażyna Grabka, sołtys 
sołectwa Komorów - Artur Kostera, sołtys 
sołectwa Reguły - Magdalena Krajnik-
-Partyka, sołtys sołectwa Pęcice Małe - 
Zdzisław Krupa, sołtys sołectwa Sokołów 
- Bartosz Lewandowski, przewodniczący 
Zarządu Osiedla Komorów - Michał Je-
żewski, przewodniczący Zarządu Osiedla 
Michałowice - Beata Rycerska, przewod-
niczący Zarządu Osiedla Granica - Paweł 
Łąpieś;
• przedstawiciele jednostek organizacyj-
nych: Centrum Usług Wspólnych  - Ewa 
Wierzgała, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej - Iwona Radzimirska, Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  No-
wej Wsi - Jadwiga Jodłowska, Dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ko-
morowie - Małgorzata Głodowska, Dyrek-
tor Zespołu Szkół w Michałowicach - An-
drzej Olęcki,  Biblioteka Publiczna Gminy 
Michałowice - Ewa Kisiel, Gminna Biblio-
teka Publiczna w Komorowie - Katarzyna 
Walichnowska;
• duchowni: ks. Grzegorz Jasiński;
• służby mundurowe: Komendant Komi-

sariatu w  Michałowicach - nadkomisarz 
Małgorzata Pietrusiak, Komendant Powia-
towy Policji - mł. insp. Jerzy Sztuc, Prezes 
OSP w Nowej Wsi - Jerzy Pokropek,
• przedstawiciele firm: Przychodnia Zdro-
wie, Przychodnia RES MED Przychodnia 
AMEDICA, Łuksza, Zakład Usług Wielo-
branżowych Jolanta Generalczyk Zakład 
Usług Asenizacyjnych i  Kanalizacyjnych, 
FAGUS, ROBOKOP, Biuro Usług Projek-
towych KANPRO, Wspólnota Gruntowa 
Nowa Wieś oraz Stowarzyszenie K40 or-
ganizujące cykl koncertów w  sali multi-
medialnej w Urzędzie Gminy Michałowice 
w ramach dotacji dla organizacji pozarzą-
dowych;
• przedstawiciele działających na terenie 
gminy kół seniorów: Rejonowy Zarząd 
Związku Emerytów, Rencistów i  Inwa-
lidów, Związek Emerytów w  sołectwie 
Komorów, Związek Emerytów w Granicy, 
Związek Emerytów w  sołectwie Pęcice 
Małe, Związek Emerytów w  Regułach, 
Związek Emerytów w Komorowie, Związ-
ku Emerytów w Nowej Wsi, Związku Eme-
rytów w Michałowicach, Związku Emery-
tów w Opaczy-Kolonii;
• a także kierownicy referatów urzędu 
gminy. 

W imieniu uhonorowanych podziękowa-
nia za wspaniałą prace podczas ostatnich 
4 lat złożyła radna, Adriana Król-Popiel.

Niedzielną uroczystość uświetnił występ 
Olgi Bończyk, która podczas koncertu za-
prezentowała m.in. piosenki ze swojej naj-
nowszej płyty „Piąta Rano”. Dodajmy, że 
była to już jej druga wizyta w naszej gminie 
i  tak, jak poprzednio, artystka zachwyciła 
publiczność swoim głosem.

 Mariusz Marcysiak 
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100 lat niepodległości w gminie Michałowice
Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości mieszkańcy gminy Michałowice w wielu miejscach z 
dumą obchodzili to szczególne dla Polaków święto.

Tuż przed Dniem Niepodległości, 100-lecie w gminie Michało-
wice świętowali: Oddział Rejonowy PZERiI, mieszkańcy Nowej 

Wsi i Opaczy-Kolonii oraz michałowiccy seniorzy i przedszkolaki.
8 listopada Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emery-

tów Rencistów i Inwalidów zorganizował Michałowicki Prze-
gląd Piosenki Patriotycznej Biała Róża, który odbył się w sali 
multimedialnej urzędu gminy. Tego samego dnia, w świetlicy 
w Nowej Wsi, mieszkańcy mogli obejrzeć przepiękne wido-
wisko artystyczne w wykonaniu młodych artystów z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi. 

9 listopada, już po raz ósmy, sołtys i rada sołecka Opaczy-
-Kolonii zaprosili mieszkańców na wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych, do którego poprowadził zgromadzoną pu-
bliczność chór Czerwone Korale. Natomiast przedszkolaki w 
Michałowicach tego dnia uczciły 100. rocznicę odzyskania 
niepodległości wykonaniem hymnu w języku polskim i migo-
wym oraz patriotycznym pokazem mody.

10 listopada Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Koło nr 2 w Michałowicach przygotowało spotkanie dla se-
niorów - koncert pieśni patriotycznych przeplatanych mono-
logami na temat ich powstania i czasów z nimi związanymi w 
wykonaniu chóru Michałowiczanka.

Natomiast w niedzielę, 11 listopada - od Nowej Wsi, przez 
Komorów, po Michałowice – wszyscy mieszkańcy gminy Mi-
chałowice radośnie świętowali 100. rocznicę odzyskania nie-
podległości. 

Tego dnia punktualnie o godz. 12:00 w Zespole Szkolno-
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XIV michałowickie spotkania artystyczne dzieci i młodzieży
Występy wokalne, taniec nowoczesny, 
jazz, hip-hop, taniec współczesny oraz 
inne formy taneczne wypełniły XIV już Mi-
chałowickie Spotkania Artystyczne, które 
odbyły się w szkole podstawowej w Mi-
chałowicach, w sobotę, 24 listopada.

Podobnie jak w latach ubiegłych w prze-
glądzie udział wzięło bardzo wielu 

uczestników, ponad sześciuset. Swoje wy-
stępy młodzi artyści rozpoczęli już o godz. 
14:00, a zakończyli po 19:00.

Uroczystego otwarcia XIV Michałowic-
kich Spotkań Artystycznych Dzieci i  Mło-
dzieży dokonała wójt gminy Michałowice, 
Małgorzata Pachecka. „Myślę, że wasze 
pasje są dobrą drogą w kierunku wykształ-
cenia, wychowania i  stworzenia z  takich 
małych dzieciaków - fajnych ludzi. Życzę 
dzieciom szerokiego parkietu i dobrej mu-
zyki. Życzę radości z tych nagród i pucha-
rów, które są przygotowane i  otwieram 
XIV Michałowickie Spotkania Artystyczne 
Dzieci i Młodzieży”.

Sala gimnastyczna szkoły podstawowej 
w  Michałowicach była przepełniona ta-
lentami wokalno-tanecznymi, a osobami 
odpowiedzialnymi za  prowadzenie  całego 
wydarzenia z ramienia organizatorów – KS 
Zdrowie – byli Dorota Jastrzębska-Sabała 
– instruktorka tańca i choreograf oraz Jaro-
sław Gajek, prezes Klubu Sportowego KS 
Zdrowie.

Formuła tego artystycznego wydarzenia 
nie ogranicza występów co do ich charak-
teru i rodzaju prezentowanej muzyki lub tez 
stylu tanecznego. Dlatego też młodzi artyści 
tak chętnie biorą w nich udział i to nie tylko 
z  naszej gminy, ale również z  okolicznych 
miejscowości oraz z Warszawy.

Wszystkie prezentacje oceniało profe-
sjonalne jury, które trzeba szczerze powie-
dzieć, nie  miało łatwego zadania. Wszyscy 

uczestnicy zaprezentowali się rewelacyjnie, a 
o zwycięstwie decydowały niuanse. Niemniej 
jednak po obejrzeniu i wysłuchaniu siedem-
dziesięciu prezentacji werdykty zapadły w 10 
kategoriach tanecznych i 3 wokalnych.

W kategorii taniec nowoczesny dzieci 6-8 
lat zwyciężyły  Sqładziaki, a Sqładzik ma-
luszki zajął trzecie miejsce. Natomiast Sqła-
dzik wygrał w kategorii taniec nowoczesny 
dzieci 9-11 lat, a Sqładzikowo uplasowało 
się na trzeciej pozycji. Inne formy taneczne 
to już domena młodzieży i  tu drugą lokatę 
zdobył Sqład, a trzecią Sqładaki.

Z pośród 22 uczestników w  kategorii 
wokalnej dzieci 9-11, trzecie miejsce za-
jął Kuba Maliszewski z  Przylądka Kultury. 
W kategorii dzieci 12-14 lat zwyciężyła Julia 
Sankowska ze szkoły podstawowej w No-

wej Wsi, a Magda Grądalska z  Przylądka 
Kultury zdobyła drugie miejsce.

Jak podkreślali  organizatorzy Michało-
wickich Spotkań Artystycznych: „chcemy 
wyłonić młodych artystów o  najlepszym 
warsztacie muzycznym i  dać szansę 
zaprezentowania się tym, którzy nigdy 
nie  mieli okazji do prezentacji swoich 
umiejętności”. Bez wątpienia XIV edycja 
tego artystycznego wydarzenia była ku 
temu doskonałą okazją, a młodzi artyści 
opuszczali szkołę w Michałowicach w wy-
śmienitych nastrojach.

XIV Michałowickie Spotkania Artystycz-
ne Dzieci i  Młodzieży zostały sfinansowa-
ne z budżetu Gminy Michałowice w ramach 
dotacji dla organizacji pozarządowych.

 Mariusz Marcysiak 

-Przedszkolnym w Nowej Wsi mieszkańcy, którzy licznie 
zgromadzili się na dziedzińcu, przyłączyli się do ogólnopol-
skiej akcji i odśpiewali hymn – „Mazurka Dąbrowskiego”.

W Michałowicach uroczystości rozpoczęły się o godz. 
12:30 mszą świętą za ojczyznę, po której odbył się prze-
piękny koncert patriotyczny w wykonaniu Alicji Majewskiej i 
Włodzimierza Korcza oraz chóru Strzyżowskiego. Na zakoń-
czenie uczestnicy zostali zaproszeni na piknik, na którym nie 
zabrakło strażackiej grochówki, potraw z grilla oraz okolicz-
nościowego tortu i słodkiego poczęstunku.

W Komorowie na placu Ignacego Paderewskiego o godz. 13:30 
rozpoczęło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. W tym 
roku uczestnicy zatańczyli także poloneza, a na zakończenie wszy-
scy byli częstowani gorącymi napojami i żołnierską grochówką.

Wielkie świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodle-
głości w gminie Michałowice zakończyło się późnym popołu-
dniem, ale bez wątpienia było ono pełne pamięci o dawnych 
czasach, jak również przepełnione dumą i radością z wolności, 
którą dziś możemy się cieszyć. 

 Opracowanie na podstawie artykułów  
Beaty Izdebskej-Zybały, Mariusza Marcysiaka 
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Obchody Dnia Seniora w gminie Michałowice
7 października gminni seniorzy obcho-
dzili Międzynarodowy Dzień Seniora 
2018.

Podobnie jak to miało miejsce w  la-
tach ubiegłych, Zarząd  Oddziału Re-

jonowego Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i  Inwalidów w  Michałowi-
cach  z  okazji Dnia Seniora zorganizował 
uroczystą galę, która odbyła się w hotelu 
Venecia Palace.

Niedzielna uroczystość zgromadziła 
wielu uczestników i zaproszonych gości. 
Przede wszystkim seniorów  zrzeszo-
nych  w  kołach terenowych,   przedsta-
wicieli  stowarzyszenia aktywnych se-
niorów i  chorych na Parkinsona. Wśród 
gości byli także: wójt gminy Michałowice, 
Krzysztof Grabka, przewodnicząca rady 
gminy, Elżbieta Biczyk, radni oraz prezes 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, Michał 
Marciniak.  

W trakcie uroczystości, specjalne po-
dziękowania seniorom złożyli: Krzysztof 
Grabka – wójt gminy Michałowice i Elżbie-
ta Biczyk – przewodnicząca rady gminy.

„Ta dzisiejsza uroczystość jest taką 
naszą małą tradycją, która jest swego ro-
dzaju podsumowaniem roku waszej dzia-
łalności” – mówił wójt, Krzysztof Grabka. 
„Wśród grupy senioralnej wykonujecie 
wspaniałą pracę, aktywizujecie siebie na-
wzajem i to jest cudowne”.

W imieniu seniorów symboliczne bu-
kiety kwiatów odebrali: przewodnicząca 
Zarządu Rejonowego PZERiI w  Micha-
łowicach – Ewa Adamczyk oraz  prze-
wodniczący kół terenowych: Henryk 
Rybkowski – osiedle Komorów, Teresa 
Sładek – Michałowice, Elżbieta Gospo-
darczyk – Nowa Wieś, Grażyna Domań-
ska – Reguły, Anna Taras – Opacz-Ko-
lonia, Ryszard Dutkiewicz – Granica, 

Urszula Skwierczyńska – sołectwo Ko-
morów, Roman Woźniak – Pęcice Małe. 

Niedzielna uroczystość to także okazja 
do wyróżnienia członków, którzy zostali 
uhonorowani specjalnymi odznaczeniami 
i dyplomami. W imieniu Zarządu Główne-
go PZERiI oraz Zarządu Oddziału Rejono-
wego, za włożoną pracę na rzecz senio-
rów z rąk przewodniczącej Ewy Adamczyk 
wyróżnienia otrzymali: Henryk Rybkowski, 
Stefan Zatorski, Elżbieta Drążkiewicz, Bo-
gumiła Zatorska, Cecylia Gałązka, Wie-
sław Tuka, Jadwiga Zielonka, Maria Mar-
ciniak, Józef Hajduk, Tadeusz Karolak, 
Anna Taras, Barbara Jaśkowiec i Barbara 
Ciszek, a także wójt gminy Michałowice, 
Krzysztof Grabka oraz  przewodnicząca 
rady gminy, Elżbieta Biczyk.

Podczas gminnego Dnia Seniora uho-
norowano także 10 par z długoletnim sta-
żem pożycia małżeńskiego (państwo Ce-

glińscy, Dębscy, Gałązkowie, Jasińscy, 
Kulpikowie, Kussowie, Marczakowie, Pa-
rzyńscy, Połowiczowie, Wiśniewscy).  

Po części oficjalnej uroczystości przy-
szedł czas na część artystyczną, w której 
wystąpił akordeonista, Andrzej Ceglarek 
oraz  chóry: Czerwone Korale - kierowa-
ne  przez  Renatę Włodarek i  Michałowi-
czanka - pod dyrekcją Piotra Gwiazdec-
kiego. Przepiękne wykonania znanych 
i lubianych piosenek dostarczyły seniorom 
wiele radości i okazji do wspólnego śpie-
wania. A skoro śpiewanie, to i taniec, a oto 
zadbał wodzirej Jakub Skalmierski z Gru-
py DJ Show. Polonez, makarena, kaczu-
chy, walczyk, każdy znalazł coś dla siebie. 

Wspaniała zabawa trwała do wieczora, 
a Gminny Dzień Seniora został zorganizo-
wany w ramach gminnej dotacji dla orga-
nizacji pozarządowych.

Mariusz Marcysiak 

Jubileusze par małżeńskich
Złota, platynowa i diamentowa to rocz-

nice ślubu, które w minioną sobotę, 7 
października, świętowały pary małżeńskie 
z naszej gminy.

Różnie postrzegany jest sukces. Dla 
jednych będzie to kariera zawodowa, a 
dla  innych życie rodzinne. Jednak bez 
wątpienia wieloletnie pożycie małżeńskie 
jest takim sukcesem, a tak długi zwią-
zek oczywiście zasługuje na wyjątkowe 
uczczenie. Idealną okazją do tego były 
gminne obchody Dnia Seniora, które od-
były się w hotelu Venecia Palace w Micha-
łowicach.

Co roku nasza gmina może się pochwa-
lić sporą grupą takich par, a w tym była ich 

okrągła dziesiątka. W tym 9  par, Medalem 
za  Długoletnie Pożycie Małżeńskie przy-
znawanym przez  Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, uhonorował wójt gminy 
Michałowice, Krzysztof Grabka.

„Kochani życzę wam wszystkiego naj-
lepszego, żebyście pamiętali tylko te naj-
lepsze momenty. Bo w  życiu jest różnie, 
ale trzeba pamiętać to, co było dobre 
i  to, że przez  ten cały czas jesteście ze 
sobą razem, a skoro to trwa to znaczy, że 
wspieracie się i w trudnych chwilach ma-
cie do siebie zaufanie” – mówił Krzysztof 
Grabka, wójt gminy Michałowice.

Szanowne grono jubilatów w  tym roku 
stanowili:  

- Elżbieta i Jerzy Ceglińscy, 
- Wanda i Kazimierz Dębscy, 
- Cecylia i Ryszard Gałązkowie, 
- Kazimiera i Andrzej Jasińscy, 
- Teresa i Tadeusz Kulpikowie, 
- Alicja i Bolesław Kussowie,
- Maria i Tadeusz Marczakowie, 
- Janina i Jerzy Parzyńscy, 
- Elżbieta i Michał Połowiczowie,
- Maria i Sylwester Wiśniewscy. 

Wszystkim jubilatom życzymy wszyst-
kiego, co najlepsze, a przede wszyst-
kim wielu kolejnych lat wspólnego życia 
w zdrowiu i radości. I aby pogoda ducha 
nigdy nie opuszczała żadnego z małżon-
ków.
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Tak wspaniały jubileusz to także wyśmie-
nita okazja do poznania złotej recepty na 
udany długi związek. Oczywiście takowej 
recepty nie  ma, ale jak zapewniali jubila-
ci, z którymi udało nam się porozmawiać, 
podstawą każdego związku jest przede 
wszystkim zaufanie i  wyrozumiałość. Bez 
tych dwóch elementów trudno przeżyć ra-
zem tyle lat. Do tego należy jeszcze pamię-
tać o rodzinie, która nastraja optymistycz-
nie i daje radość z życia. A gdy przychodzi 
czas próby trzeba się wspierać, bo tylko 
tak możemy pokazać drugiej osobie, że je-
steśmy z nią w doli i niedoli. To wszystko. 
Reszta należy do nas samych.

Szanownym jubilatom jeszcze raz 
składamy gratulacje i  życzymy wielu lat 
w  zdrowiu, a pary,  ich rodziny oraz  bli-
skich, które w najbliższym czasie również 
będą obchodziły podobne rocznice za-
chęcamy do zgłaszania do odznaczenia 
tym szczególnym medalem.

Odznaczenie Medal za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie jest przyznawane parom, 
które co najmniej 50 lat przeżyły w jednym 
związku małżeńskim. Odznaczenie nadaje 
prezydent RP, na wniosek wojewody, któ-

ry kieruje otrzymane od gmin dokumenty 
złożone przez samych zainteresowanych, 
bądź rodziny. W  naszej gminie wniosek 
wraz ze skróconym odpisem aktu zawar-

cia związku małżeńskiego oraz  kseroko-
piami dowodów osobistych składane są 
w Urzędzie Gminy Michałowice. 

Mariusz Marcysiak 

Gminny Dzień Wolontariusza 2018
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 
to święto, które corocznie jest obcho-
dzone również w naszej gminie, a uro-
czysta gala z tej okazji odbyła się 8 grud-
nia, w sali multimedialnej Urzędu Gminy 
Michałowice.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 
jest tak ważnym świętem, że został 

ustanowiony przez  Zgromadzenie Ogól-
ne Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
17 grudnia 1985 roku i  jest swego rodzaju 
podziękowaniem i  uznaniem dla  pracy wo-
lontariuszy na całym świecie. Również wo-
lontariuszy z naszej małej ojczyzny – gminy 
Michałowice, gdzie każdego dnia ochotnicy 
pomagają w organizacji wielu wydarzeń i pra-
cują na rzecz osób potrzebujących pomocy.

To bardzo silny i zjednoczony w działaniu 
zespół, który nie raz już dowodził, że można 
na nich liczyć. Dlatego też w dniu ich święta 
nie mogło zabraknąć podziękowań i dowo-
dów wdzięczności za  ich bezinteresowną 
pracę na rzecz innych, a doskonałą okazją 
do tego była właśnie uroczysta gala, którą 
wspólnie poprowadziły: Iwona Radzimirska 
– kierownik GOPS Michałowice oraz aktor-
ka, Aleksandra Justa.    

Sobotnie popołudnie wypełnione było wie-
loma atrakcjami m.in. pokazem sztuki ma-
gicznej w wykonaniu iluzjonisty Macieja Pędy. 
Oj działo się, działo na scenie sali multime-
dialnej, na której prezentowane przez presti-
digitatora numery jednocześnie wprowadzały 
zebraną publiczność w zdziwienie i zachwyt.

Zachwycający był również występ mło-
dzieżowego zespołu EB Sound pod kierow-
nictwem Edyty Kiesewetter. Było energe-
tycznie i radośnie.

Występy artystyczne to tylko część 
z atrakcji, jakie tego dnia zostały zaplano-
wane. Uroczysta gala z  okazji obchodów 
Gminnego Dnia Wolontariusza nie  mogła 
się obyć bez wyróżnień i podziękowań naj-
bardziej aktywnym społecznikom. W  tym 
roku kapituła wyróżniła 37 osób i organiza-
cji, które bez wątpienia swoją postawą dają 
dowód, że praca na rzecz innych to coś, co 
ich wyróżnia.

W uroczystości z  okazji Dnia Wolonta-
riusza udział wzięła wójt gminy Michało-
wice, Małgorzata Pachecka, a także prze-
wodnicząca rady gminy, Beata Rycerska 

oraz  radni – Edward Kozłowski i  Maciej 
Polarczyk.

„Nie wiesz co robić, rób dobro. To jest bar-
dzo ważne” – mówiła podczas uroczystości 
wójt – Małgorzata Pachecka. „Sama byłam 
wolontariuszem, działałam w organizacjach 
pozarządowych. Wolontariat zaczyna się od 
dzieciństwa. Wolontariat to jest nasza chęć, 
żeby zrobić coś dla innego człowieka. Z wo-
lontariatem żyjemy do samego końca. Wo-
lontariat pozwala nam być aktywnym, kiedy 
już jesteśmy dorosłymi ludźmi, dojrzałymi 
ludźmi. Wolontariat to są dla mnie dwa sło-
wa – chcę i  mogę. I  bardzo Państwu wo-
lontariuszom dziękuję, że chcecie i możecie 
poświęcić swój czas, swoja pasję na pracę 
na rzecz innych. Bardzo dziękuję”.

Mariusz Marcysiak 
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Andrzejki w gminie Michałowice

23, 24 i 30 listopada upłynęły w gminie na pełnych magii zaba-
wach andrzejkowych. Mieszkańcy Michałowic-Wsi, Opaczy-

-Kolonii, Granicy, Nowej Wsi i Suchego Lasu spędzili ten czas we 
wspaniałym, sąsiedzkim towarzystwie.

 Kultowe przeboje, wspólne tańce i śpiewy to składniki udanej zaba-
wy. A kiedy całej atmosferze towarzyszą miłe rozmowy przy bufetach 
przygotowanych przez uczestników, to wiadomo już, że zabawa bę-
dzie owocna.

I tak, każda z zabaw andrzejkowych, która odbyła się w tym roku w 
gminie, niewątpliwie była udana, a ponadto zintegrowała mieszkań-
ców i dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń. 

Wydarzenia w Michałowicach-Wsi, Opaczy-Kolonii, Granicy, Nowej 
Wsi sfinansowane zostały z funduszów sołeckich/osiedla, natomiast 
wydarzenie w Suchym Lesie odbyło się dzięki inicjatywie sołtysa i 
osób z Koła Kreatywnych Pań, które od niedawna podejmują działania 
aktywizujące i integrujące mieszkańców sołectwa. 

Andaluzja w Nowej Wsi

La Compañia „Quiero Flamenco” w zjawiskowym i ekscytują-
cym spektaklu muzyczno-tanecznym przedstawił nowowiej-

skiej publiczności życie cyganów zamieszkujących południe sło-
necznej Hiszpanii.

Flamenco to przede wszystkim muzyka, śpiew i taniec określone 
w różnych stylach. Flamenco najczęściej tańczy się solo, ale można 
również w parze lub w grupie. Równie ważna, jak style w flamen-
co, jest ekspresja muzyków i tancerzy, od których zależy, które ele-
menty zostaną zaakcentowane.

Oczywiście nieodłącznym elementem flamenco są stroje. Suknie 
pań są najczęściej w kolorze czarnym lub czerwonym z fabianami 
i różnego rodzaju dodatkami, takimi jak chusta lub wachlarz. Stroje 
panów są zdecydowanie mniej widowiskowe i ograniczają się do 
ciemnych spodni, koszuli, a czasem nawet kamizelki.

Występ „Quiero Flamenco” w  nowowiejskiej świetlicy przy ul. 
Głównej 52b cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców, którzy wypełnili świetlicę do ostatniego miejsca.

Spektakl muzyki i  tańca flamenco odbył się 16 listopada, zo-
stał zorganizowany przez radnych, sołtysa i radę sołecką Nowej Wsi 
i został sfinansowany z funduszu sołeckiego Nowej Wsi.
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Capoeira – zajęcia pokazowe w Opaczy-Kolonii

Widowiskowa brazylijska sztuka walki, którą charakteryzuje taniec, 
płynność i dynamizm zagościła w świetlicy w Opaczy-Kolonii. 

W rytmicznych zajęciach wzięli udział mieszkańcy w różnym wieku. Za-
równo dzieci, jak i ich rodzice.  

Jak pokazała pokazowa lekcja, Capoeira to przede wszystkim do-
skonalenie techniki opanowania poszczególnych pozycji i kroków, które 
przy zastosowaniu określonych sekwencji są niezwykle widowiskowe. 
Oczywiście, co w trakcie lekcji podkreślał prowadzący Wojciech Wójcik-
-Graduado Fofinho – Capoeira choć uważana jest za sztukę walki, to 
przede wszystkim jest to gra, w  której poznajemy kulturę brazylijską.  
A przy tym dostajemy pozytywnej energii, luzu i zabawy w tańcu.

Pokazowe zajęcia zostały zorganizowane przez sołtys i radę sołecka 
Opaczy-Kolonii. 

Spektakl „Grubaska” 

Spektakl „Grubaska”, który jest adaptacją opowiadania Wandy 
Szymanowskiej, mieszkańcy osiedla Michałowice mogli obejrzeć 

w sobotę, 24 listopada,  
W rolę tytułowej „Grubaski” wcieliła się Izabela Noszczyk, która z typową 

dla siebie umiejętnością, z marszu przeniosła zgromadzoną w sali multime-
dialnej Urzędu Gminy  Michałowice publiczność w świat wydawałoby się ba-
nalnych problemów.

Aktorka w mistrzowski sposób przedstawiła postać kobiety, która zmaga 
się z problemem nadwagi, a także z niskim poczuciem własnej wartości. 

Świetnie zagrana rola i bezpośredni kontakt z publicznością sprawił, że wi-
dzowie bardzo szybko polubili „Grubaskę”. „Grubaskę”, której towarzyszyli 
w walce z otyłością, która powoli staje się chorobą naszej cywilizacji. Jednak-
że „Grubaska” to także opis współczesnych problemów związanych z dąże-
niem do doskonałości i zaspokojenia chęci bycia piękną, młodą i szczupłą.

Spektakl został sfinansowany  z funduszu osiedla Michałowice.

Koncert z okazji Dnia Seniora w Granicy

18 października, z okazji Dnia Seniora, w Granicy odbył się koncert 
- „Muzyczny wehikuł czasu w świecie polskiej muzyki”. Wystą-

piła Edyta Nigro. Koncert zorganizowali radni oraz Zarząd Osiedla Gra-
nica. Uczestniczył w nim wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, 
który złożył wszystkim seniorom najlepsze życzenia.  

W koncercie znalazły się kultowe polskie przeboje, m.in.: „Nie liczę 
godzin i lat”, „Uciekaj moje serce” - wielki przybój, który wykonywał 
Seweryn Krajewski, czy  wspaniałą i  znaną piosenkę -„Wymyśliłam 
cię”, którą śpiewała przed laty Irena Jarocka. Tego wieczora zebrani 
mieszkańcy usłyszeli również przeboje: „Niech żyje bal”, „Ostatnia nie-
dziela”, „Moje serce to jest muzyk”, „Piosenka jest dobra na wszyst-
ko”, „Naprawdę jaka jesteś”, „Gdzie diabeł mówi dobranoc”. Wokali-
stce akompaniowali: Bartek Abramowicz i Damian Chabros. Występ 
zakończył się wspaniałą, będącą na czasie piosenką - „Światem za-
częła rządzić jesień”.

Koncert został sfinansowany z funduszu osiedla Granica.

Anna Sroka-Hryń – piosenki vintage

2grudnia, w sali multimedialnej Urzędu Gminy odbyła się wędrówka w nieza-
pomniane lata 20. i 30. A to za sprawą aktorki i piosenkarki - Anny Sroki-Hryń 

oraz Urszuli Borkowskiej, która nadała całemu przedstawieniu niepowtarzalną 
aranżację muzyczną. Koncert, podobnie jak i inne dotychczas organizowane w 
sali multimedialnej wydarzenia, zgromadził całą rzeszę widów, którzy wypełnili 
widownię do ostatniego miejsca. W trakcie niedzielnego koncertu publiczność 
wysłuchała wyjątkowego programu, na który złożyły się m.in. takie piosenki jak: 
„Miłość ci wszystko wybaczy”, „Pensylwania”, „Ostania niedziela”, „Ty albo 
żaden”. Koncert Anny Sroki-Hryń – zorganizowany przez Stowarzyszenie K40 
został sfinansowany z budżetu Gminy Michałowice w ramach dotacji dla orga-
nizacji pozarządowych.
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Koło Pań Kreatywnych w Suchym Lesie

9 listopada, w świetlicy, w Suchym Lesie odbyło się pierwsze 
spotkanie kobiet z Koła Pań Kreatywnych. 

Pod kierownictwem Doroty Seń,  Iwony Ciemińskiej i Bogu-
sławy Kwaśnej panie przyrządzały sushi oraz łososia w słodko-
-kwaśnej zalewie. Było bardzo kreatywnie i wesoło. Uczestniczki 
wycinały piękne ozdoby z warzyw i owoców i dekorowały nimi 
dania. Efekt końcowy był powalający. Potrawy prezentowały się 
wybornie, jakby wykonali je zawodowi kucharze. A poza tym było 
pysznie!

Zajęcia zostały zorganizowane z inicjatywy społecznej, tj. soł-
tysa Suchego Lasu oraz mieszkańców, a wszelkie materiały po-
trzebne do organizacji spotkania zostały zakupione ze składek 
uczestników. 

Kolejne sukcesy młodych koszykarzy z komorowskiej szkoły

Drużyny z komorowskiej szkoły zajęły pierwsze miejsca w 
trzech turniejach: w szkolnych finałach powiatu pruszkow-

skiego w koszykówce w kategorii roczników 2003-2005 oraz 
roczników 2006 i mniej oraz w finałach Mistrzostw Powiatów 
Szkół Podstawowych w kategorii roczników 2006 i młodsi. 
Skład komorowskiej drużyny – rocznik 2006: Natan Kulpik, 
Adrian Kulpik, Tomasz Bodzan, Łukasz Wieczorek, Jan Pa-
radowski, Bartek Cocyk, Marek Bukowski, Łukasz Wieczo-
rek, Tomek Paradowski, Michał Zawarczyński, Krzysztof 
Doraczyńśki, Karol Skrętowski, Maciej Małecki, Mateusz 
Mroczek.

Skład komorowskiej reprezentacji – rocznik 2003-2005: 
Bartek Jaworski, Jakub Kowalski, Nikodem Zieliński, Franci-
szek Garbacik, Maciej Machowski, Michał Przytulski, Ignacy 
Ciolek, Franciszek Cocyk, Mateusz Pałka, Jakub Dyba.

W maju 2019 r. koszykarze z rocznika 2006 i młodsi będą wal-
czyli o mistrzostwo województwa. Trzymamy kciuki. 

Gratulacje dla młodych koszykarzy, dla  ich rodziców, dla wy-
chowawców i  nauczycieli, a także wszystkich trenerów, którzy 
mieli i mają wpływ na ich rozwój.

Sukces koszykarek z Nowej Wsi

Zawodniczki UKS Nowa Wieś odniosły wielki sukces, wygry-
wając VIII Ogólnopolski Turniej „Warmińska Jesień”, który zo-

stał zorganizowany we wrześniu przez klub KKS Olsztyn.  
Nagrody indywidualne turnieju otrzymały:

• Maja Zajączkowska - najbardziej wartościowy zawodnik turnieju 
(MVP)

• Aleksandra Pniewska - najlepsza „piątka” turnieju;
• Dorota Jakubowicz - najlepsza zawodniczka zespołu.

Jednak to nie  jedyny sukces UKS Nowa Wieś w  ostatnim czasie.   
W dniach 14 – 16 września w ramach podpisanej umowy szkoleniowej 
z  klubem La-Basket Warszawa zawodniczki UKS Nowa Wieś wzięły 
udział w Turnieju o Puchar Burmistrza Wołomina, który zakończyły na 
III miejscu. 

Gratulacje dla całego zespołu i ogromne podziękowania dla rodziców 
za wsparcie i doping.

Wielki sukces młodych filmowców z naszej gminy

Film „Finis Griseo”, którego twórcami są 
młodzi podopieczni Fundacji Okiem Ka-

mery, zwyciężył w trzech kategoriach - naj-
lepszy montaż, najlepsza reżyseria, najlepszy 
film - VIII edycji Międzynarodowego Konkursu 
Filmowego „48 Hours Film Project - Poland”. 
Gratulujemy!

Film został wyprodukowany przez młodych 
filmowców, mających w większości 14-16 lat:  

• reżyseria: Kajetan Olędzki i Aleksandra 
Madejska; 
• zdjęcia i  montaż: Kajetan Olędzki 
i Aleksandra Madejska; muzyka (skrzyp-
ce i fortepian): Piotr Karolak;
• scenariusz: Małgorzata Gębala ( i inni);  
• dźwięk: Kacper Jaszczuk;
• making off: Ola Więch; 
• światło: Miron Latusek; 
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Dzień Pluszowego Misia

26  listopada w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach  
obchodzony był Światowy Dzień Pluszowego Misia. 

Wszystkie dzieci tego dnia przyniosły do przedszkola… 
duże, małe, puchate, mięciutkie  Pluszowe  Misie.  Każdy 
inny i wyjątkowy.  We  wszystkich  grupach  odbył się Misio-
wy Bal. Jednak największą  niespodzianką  było  przedsta-
wienie pod tytułem „Złotowłosa i Trzy Misie” przygotowane 
przez nauczycielki. Dzieci z zachwytem oglądały przesta-
wienie i podziwiały swoje  panie  wcielające się w rolę  bo-
haterów. Zorganizowane były również konkursy i misiowe 
zabawy.  Dzieci  mogły  zaprezentować swoje umiejętności  
wokalne i recytatorskie. W całym wydarzeniu towarzyszył im 
Miś Michałek, który reprezentuje  przedszkole w Międzyna-
rodowym Projekcie Mały Miś w Świecie  Wielkiej  Literatury, 
którego głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa wśród 
najmłodszych. 

Biżuteria Tiffany’ego

Wielki świat mody zagościł, 17 listopada, w Nowej Wsi. 
Wszystko za sprawą warsztatów tworzenia biżuterii tech-

niką Tiffany, na które zaprosiła biblioteka w Nowej Wsi oraz rada 
sołecka.

Broszki, zawieszki, kolczyki. Co tylko każdy chciał, mógł pod 
okiem instruktorki, własnoręcznie przygotować. Technika Tif-
fany’ego to łączenie kolorowego szkła za pomocą miedzianej 
foli i lutowanie cyną. Oczywiście najpierw trzeba mieć pomysł 
na ciekawy wzór, znaleźć odpowiedni materiał i kolor, z które-
go zostanie wykonana biżuteria. Cała reszta to już precyzyjna 
praca i misterne łączenie poszczególnych elementów.

Warsztaty biżuterii Tiffany’ego w Nowej Wsi okazały się do-
skonałą okazją nie tylko do rozwoju drzemiących talentów, ale 
również sposobnością na własnoręczne przygotowanie wyjąt-
kowego prezentu dla naszych najbliższych. 

Integracja sensoryczna maluszka w Klubie Mam

12 października, w ramach Klubu Mam odbyły się warsztaty 
„Integracja sensoryczna maluszka”. Spotkanie prowadziła 

pani Marta Kaczmarek - certyfikowany diagnosta i terapeuta in-
tegracji sensorycznej. Uczestniczki spotkania dowiedziały się, co 
może powodować zaburzenia integracji sensorycznej, jak mogą 
przejawiać się u małych dzieci i jakie mogą być konsekwencje za-
burzeń SI. Poznały sposoby wspierania rozwoju niemowląt i ma-
łych dzieci w  oparciu o  metodę integracji sensorycznej, rodzaje 
zabaw i  aktywności wpływające na prawidłowy rozwój dziecka. 
Mamy uświadomiły sobie, jak wiele bodźców dociera do dziecka 
przez świat ich zmysłów i jak ważne jest ich ograniczanie i dostar-
czanie tych najważniejszych. Pamiętajmy o  przytulaniu, dotyku. 
Zamiast włączać bajkę w telewizji śpiewajmy mu, recytujmy, czy-
tajmy, itp. Nie wyręczajmy go, pozwólmy mu próbować samodziel-
nie pokonywać przeszkody, ubierać się, budować, sprzątać itp. 

Zainteresowanych uczestnictwem w Klubie prosimy o kontakt 
telefoniczny pod numerami: 22 350 91 20, 601 555 670 lub 
e-mail: gops@michalowice.pl.

• kierownictwo produkcji: Joanna   No-
ska (obecnie nauczyciel szkoły w Micha-
łowicach, były - w Komorowie na planie 
filmowym obecna od pierwszej do ostat-
niej minuty powstania filmu); 
• występują: Mirosław Olędzki, Małgo-
rzata Gębala i Miron Latusek.

Opiekunami fundacji są nauczyciele 
komorowskiej szkoły: Katarzyna Wołek 
i Edyta Pająk oraz mocno zaangażowa-
ny w pracę FOK rodzic jednego z arty-
stów -  Mirosław Olędzki

Dzięki temu sukcesowi osoby zaan-
gażowane w  powstanie filmu będą re-

prezentować Polskę na festiwalu FIL-
MAPALOOZA w  Orlando w  Stanach 
Zjednoczonych w marcu 2019 r. Będzie-
my trzymać kciuki. 

Fundacja Okiem Kamery działa przy 
komorowskim Zespole Szkół Ogólno-
kształcących. 
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Szkoła dla rękodzieła 

Kiermasz świąteczny w komorowskiej szkole odbył się już po raz 
piąty, 2 grudnia. W sumie, w kiermaszu wzięło udział przeszło 

dwudziestu wystawców. Prezentowane były na nim własnoręcznie 
wykonane ozdoby świąteczne jak również wiele przedmiotów co-
dziennego użytku i drobne akcesoria wyposażenia wnętrz. Wśród 
nich były naczynia ceramiczne, bombki wykonane z filcu, a także 
innych materiałów, były aniołki, renifery, pięknie zdobione, koloro-
we pierniki, biżuteria, obrazy, wyroby koronkowe, poduszki, ma-
skotki i inne zabawki. Królowały stroiki – z igliwia, szyszek, żołędzi, 
a nawet wełny…

Dodatkową atrakcją kiermaszu były warsztaty plastyczne dla dzie-
ci. Prowadziły je nauczycielki klas 0 – 3 oraz nauczycielki świetlicy. 
Podczas zajęć dzieci wykonywały papierowe Mikołaje, renifery, aniołki 
i wiele ozdób, które będą ozdobą podczas świąt Bożego Narodzenia. 

Każdy może zostać św. Mikołajem

Dosłownie dzień po mikołajkach tj. 7 grudnia blisko dwadzie-
ścioro dzieci na zaproszenie restauracji „Si” przy ul. Mar-

szałkowskiej 115 uczestniczyło w mikołajkowym obiedzie, który 
zorganizowała radna i  zarazem sołtys Michałowic-Wsi, Adriana 
Król-Popiel we współpracy z GOPS.

To były cudowne chwile pełne radości, uśmiechu i serdeczno-
ści. A do tego na stołach przepyszne dania serwowane przez wło-
ską restaurację, wśród których oczywiście nie mogło zabraknąć 
pizzy, w tym pizzy czekoladowej. Dużą niespodzianką dla dzieci 
było także spotkanie z Klaudia Kupiec, blogerką zajmująca się 
modą i urodą, a także mikołajkowe prezenty.

Dobrze jest dzielić się z  innymi i  jak pokazało piątkowe wy-
darzenie, każdy może zostać św. Mikołajem. Radość i uśmiech 
na twarzach dzieci, ale i również radość i uśmiech wśród orga-
nizatorów. Niewątpliwie tak ciepłe i serdeczne wydarzenie było 
możliwe tylko dzięki zaangażowaniu osób gotowych poświęcić 
swój czas i energię dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Mikołajki na sportowo w Pęcicach Małych

Zabawa mikołajkowa dla  dzieci z  Pęcic Małych w  tym 
roku odbyła się na sportowo. Było też świątecznie i bar-

dzo radośnie, a organizatorzy przygotowali dla uczestników 
mnóstwo atrakcji. Była zabawa chustą klazna, chodzenie po 
linie, podrzucanie piłeczek, przeciąganie bałwanka i renife-
ra, zespołowe zawody jeżdżenia na nartach. W przerwach 
sołtys Zdzisław Krupa i rada sołecka częstowali uczestni-
ków świątecznymi przysmakami.  

Na zakończenie zabawy nie mogło zabraknąć wizyty 
Mikołaja, który przybył z workiem prezentów. Wszyscy 
byli niebywale zadowoleni.

Impreza mikołajkowa sfinansowana została z  fundu-
szu sołeckiego.

PIernikowe warsztaty w sołectwie Komorów i w Nowej Wsi

W tym roku 2 grudnia dzieci z Nowej Wsi i  8 grudnia z 
sołectwa Komorów uczestniczyły w świątecznych za-

jęciach - zdobienia bożonarodzeniowych pierników.
Podczas warsztatów dzieci otrzymały po kilka wypieczonych 

pierniczków, w kształcie mikołaja, bałwanka, gwiazdki, bombki lub 
innych świątecznych ozdób. Ich zadaniem było ozdobić je. Uży-
wały do tego kolorowych mas lukrowych, a także innych ozdób: 
czekoladowych gwiazdek, cukrowych kuleczek i płatków. 

Pod koniec zajęć dzieci chętnie nawzajem oglądały swoje świą-
teczne ozdoby, a potem zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie. 

Warsztaty odbyły się w świetlicach  i sfinansowane zostały z fun-
duszów sołeckich.  
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Warsztaty świąteczne w Granicy 

W dwie kolejne soboty grudnia, 1 i 8,  najmłodsi mieszkańcy Granicy 
uczestniczyli w warsztatach świątecznych, podczas których  deko-

rowali pierniczki i wykonywli własnoręcznie bombki.  Dzieci zabrały się do 
pracy z wielkim zapałem. Przez przeszło godzinę panowała cisza i skupie-
nie, a każdy zajęty był wykonywaniem swoich  pierników i bombek. Wcze-
śniej jednak prowadzące panie pokazały, jak należy robić ozdoby. A potem 
powiedziały, że liczy się pomysł i twórcza realizacja każdego z osobna. Pod 
koniec zajęć dzieci chętnie nawzajem oglądały swoje świąteczne ozdoby, 
a potem zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie.

Warsztaty odbyły się w świetlicy i sfinansowane zostały z funduszu osie-
dla Granica. 

Moto-Mikołaje

9 grudnia naszą gminę odwiedzili Moto-Mikołaje. Choć pogoda    
tego dnia nie była zbyt sprzyjająca, jeździli na swoich „ruma-

kach” z miejscowości do miejscowości, gdzie spotykali się z naj-
młodszymi mieszkańcami gminy. Dzieci były obdarowywane przez 
nich drobnymi słodkościami, a także miały okazję podziwiania 
motocykli i sfotografowania się z Mikołajem przy jednej z kilkuna-
stu maszyn. Oczywiście wszystko odbywało się w ramach zasad 
bezpieczeństwa i pod opieką rodziców oraz właścicieli motocykli.   

Wielki finał tej mikołajowej wyprawy nastąpił na parkingu Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi, 
gdzie na Mikołajów, ale i na odwiedzających czekało ognisko, na 
którym przygotowano pieczone kiełbaski.

Wydarzenie, „Pochód Moto Mikołajów” zostało zainicjowane i 
zorganizowane przez mieszkańców gminy, a patronat nad nim ob-
jął Zarządu Osiedla Komorów.

Zabawa mikołajkowa dla dzieci z Opaczy-Małej i Michałowic-Wsi

Mnóstwa emocji i przedświątecznych zabaw nie zabrakło na 
mikołajkowej imprezie, która wspólnie została zorganizowa-

na dla najmłodszych mieszkańców  Opaczy Małej i Michałowic-
-Wsi.

   Organizatorzy przygotowali atrakcji co niemiara. Każ-
de z dzieci mogło wykonać świąteczny znaczek przywiesz-
kę, ryżowe bałwanki i  kolorowe bombki. Rodzinnej zabawy 
nie zabrakło przy stolikach z grą w memory, czy podczas wy-
konywania rodzinnej fotografii na tle świątecznej dekoracji. 
Oczywiście w takim dniu organizatorzy nie mogli zapomnieć 
o kimś, kto chyba był najbardziej wyczekiwany przez wszyst-
kie dzieci. O św. Mikołaju. Sędziwy starzec z  białą brodą 
z  marszu został otoczony przez  odważne dzieci i  nadszedł 
czas na prezenty i prezentacje wokalno-recytatorskie. W ten 
magiczny wieczór z dzieci odwiedziła także wójt gminy Mi-
chałowice, Małgorzata Pachecka.  

Wydarzenie zostało zorganizowane przez sołtysów: Opaczy 
Małej i Michałowic-Wsi i sfinansowane z funduszów sołeckich 
tych miejscowości.  

Zabawa choinkowa w Nowej Wsi

W niedzielę, 9 grudnia, w Nowej Wsi o  wspaniałą zaba-
wę zadbały elfy św. Mikołaja, które zachęcały nie tylko 

dzieci, ale także rodziców i dziadków do wspólnej zabawy, 
tańców i konkursów. Jednak najwięcej emocji wśród uczest-
ników wzbudziło spotkanie z Mikołajem , który każdemu wrę-
czył świąteczny prezent. Niewątpliwie po raz kolejny okazało 
się, że zorganizowane przez sołectwo i sfinansowane z fun-
duszu sołeckiego Nowej Wsi wydarzenie dostarczyło miesz-
kańcom wiele radości i okazji do spędzenia czasu w rodzin-
no-sąsiedzkim gronie.

„Na skróty przez gminę” zostało opracowane na podstawie artykułów: Beaty Izdebskiej-Zybały, Mariusza Marcysiaka, Grzegorza 
Tomaszewskiego, Joanny Strzyżewskiej, UKS Nowa Wieś, Gminnego Przedszkola w Michałowicach.
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db PRINT Polska Sp. z o.o. 
ul. Chrzanowska 32 
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22) 201 77 00 
Fax: +48 (22) 201 77 99

www.dbprint.pl
biuro@dbprint.pl

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

Druk  
i opracowanie  

graficzne:

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

WAŻNIEJSZE TELEFONY URZĘDY POCZTOWE

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice
tel. 22 350 91 91, fax: 22 350 91 01
sekretariat@michalowice.pl, www.michalowice.pl

Centrala: 22 350–91–91 oraz tonowo wybierając nr wewnętrzny:

Ważne telefony …URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice
tel. 22 350 91 91, fax: 22 350 91 01
sekretariat@michalowice.pl, www.michalowice.pl

Ważne telefony …

•  Gminny OśrOdek POmOcy SPOłecznej 
Gminy michałOwice 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,  
05-816 Michałowice,  
tel. 22 350-91-20, fax 22 350-91-21

•  zeSPół ObSłuGi ekOnOmicznO- 
-adminiStracyjnej Szkół 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,  
05-816 Michałowice,  
tel. 22 350-91-60, fax 22 350-91-61

•  Gminna kOmiSja dS. PrOfilaktyki 
i rOzwiązywania PrOblemów  
alkOhOlOwych w michałOwicach  
z Siedzibą w nOwej wSi 
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów,  
tel. 22 758-28-22 
(dyżury w każdy czwartek w godz.  
17.00-19.00)

•  zeSPół Szkół OGólnOkSztałcących 
im. marii dąbrOwSkiej w kOmOrOwie 
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20,  
05-806 Komorów, 
tel. 22 758-06-37 ZSO i szkoła podstawowa   
tel. 22 758-02-48  liceum 
tel. 22 758-08-95 gimnazjum

•  zeSPół Szkół w michałOwicach 
ul. Szkolna 15,  
05-816 Michałowice, 
tel. 22 723-86-21 ZS 
tel. 22 723-84-58  szkoła podstawowa  
tel. 22 753-02-40 gimnazjum

•  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

•  Gminne PrzedSzkOle  
w michałOwicach 
ul. Szkolna 13, 05-816 Michałowice, 
tel. 22 723-83-80

•  Gminna bibliOteka Publiczna  
w michałOwicach 
ul. Raszyńska 34, 
05-816 Michałowice, 
tel./fax  22 723-86-00

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

•  Gminna bibliOteka Publiczna  
w kOmOrOwie 
ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów, 
tel. 22 758-01-84

GMINNE jEDNOsTkI ORGANIZACYjNE

telefOn alarmOwy – 112

POlicja – 997

komisariat Policji w regułach 
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15 
tel. 22 723-41-70, 22 604-65-00,  
Sekretariat tel. 22 604-65-02 
fax. 22 604-64-06 
(wszystkie telefony czynne całodobowo)

komenda Powiatowa 
22 758-60-81 do 85, 22 604-62-13

Straż POżarna – 998 
Państwowa Straż Pożarna Pruszków 
Telefon alarmowy 22 758-77-01

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi 
ul. Główna 2  
tel. alarmowy 22 758-26-87, 881-444-552

POGOtOwie enerGetyczne – 991 
Rejon Pruszków tel. 22 738-23-00  
Rejon W-wa (ul. Włodarzewska) 
tel. 22 821-52-11

POGOtOwie GazOwe – 992 
Awarie: 22 667-30-73 do 78

StarOStwO POwiatOwe   
tel. 22  738-14-00

Oświetlenie uliczne 
Firma CIEŚLIKOWSKI tel. 22 720-39-07

awarie Sieci kanalizacyjnej i Sanitarnej 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej 
„GEA-NOVA” Sp. z o. o., 05-082 Stare Babice,  
ul. Kutrzeby 38 
AWARIE: 697-229-002 
SERWIS: tel. 695-380-695, 693-860-083

awarie Sieci wOdOciąGOwej:  
„WODROL”-PRUSZKÓW S.A., 05-800 Pruszków  
ul. Stefana Bryły 10 
694-404-982, 662-162-184,  

694-404-978, 22 759-03-03

POGOtOwie ratunkOwe – 999

nOcna POmOc medyczna – 22 753-81-37 
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1 
tel. 22 723-11-47

PrzychOdnie lekarSkie 
„Arka” Komorów, ul. Berylowa 34 
tel. 22 758–00–85 
 RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7 
tel. 22 753–04–04 
 Przychodnia Lekarska ZDROWIE 
Komorów, ul. Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57

aPteki

„Leśna” Komorów, ul. Ceglana, tel. 22 758-02-21 
 „Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34,  
tel. 22 758-00-82 
 Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24,  
tel. 22 758-27-25 
 Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,  
tel. 22 723-91-83
 Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 1a,  
tel. 22 753-09-80

WAŻNIEjsZE TELEFONY

Centrala: 22 350-91-91 oraz tonowo wybierając nr wewnętrzny:

0 –  Kancelaria ogólna; 

2 – Dowody i meldunki; 

3 – Działalność gospodarcza; 

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 

5 –  Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych; 

6 – Podatki; 

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne i drogowe; 

8 – Utrzymanie bieżące dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

10 – Zieleń; 

11 –  Numery porządkowe nieruchomości 

i dzierżawa gruntów; 

12 –  Podział nieruchomości i rolnictwo; 

13 – Planowanie przestrzenne; 

14 – Zamówienia Publiczne; 

15 – Promocja; 

16 – Kultura i sprawy społeczne; 

17 – Obrona cywilna.

telefony bezpośrednie:

Sekretariat Wójta – 22 350-91-50
Sekretarz Gminy – 22 350-91-87
Skarbnik Gminy – 22 350-91-53
Biuro Rady Gminy – 22 350-91-70

Odpady – 22 350-91-11 
Rozliczanie opłat za odpady – 22 350-91-12
Rozliczanie faktur za wodę i kanalizację – 22 350-91-30

kasa: 22 350-91-14 (czynna: pon. 9.15-16.30, wt-pt 8.15-15.30, 
w ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 12.00)

db PRINT Polska Sp. z o.o. 
ul. Chrzanowska 32 
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22) 201 77 00 
Fax: +48 (22) 201 77 99

www.dbprint.pl
biuro@dbprint.pl

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

Druk  
i opracowanie  

graficzne:

Printing House
ul. Szkolna 30
05-091 Ząbki / Warszawa

Tel.: +48 22 499 50 04
Fax: +48 22 499 50 05
www.printinghouse.pl

OŚWIETLENIE ULICZNE
Firma „ŚWIĘCKI, konserwacja@swiecki.pl, 
tel. 692-469-767

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GMINY MIChAŁOWICE

(dyżury w każdy czwartek
w godz. 17.00-19.00)

TELEFON ALARMOWY – 112
POLICJA – 997
Komisariat Policji 
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15 
tel. 22 723-41-70, 22 604-65-00, 
Sekretariat tel. 22 604-65-02 
fax. 22 604-64-06 
(wszystkie telefony czynne całodobowo)
Komenda Powiatowa 
22 758-60-81 do 85, 22 604-62-13
STRAŻ POŻARNA – 998 
Państwowa Straż Pożarna Pruszków 
Telefon alarmowy 22 758-77-01
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi 
ul. Główna 2 
tel. alarmowy 22 758-26-87, 881-444-552
POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991 
tel. 22 340-41-40
POGOTOWIE GAZOWE – 992 
Awarie: 22 667-30-73 do 78
STAROSTWO POWIATOWE 
tel. 22 738-14-00
OŚWIETLENIE ULICZNE 
Firma „ŚWIĘCKI”, konserwacja@swiecki.pl, 
tel. 692-469-767
AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
POMP 4 EKO SP. Z O.O.
tel. 22 759 03 03; 882 554 369
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej 

„GEA-NOVA” Sp. z o. o. 
AWARIE: 697-229-002 
SERWIS: tel. 695-380-695, 693-860-083

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

NOCNA POMOC MEDYCZNA 
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1 
tel. 22 753-81-37

PRZYCHODNIE LEKARSKIE 
- „Amedica”, ul. Główna 104, 05-806 Granica 
tel. 22 724 48 28

- „Arka” Komorów, ul. Berylowa 34 
tel. 22 758–00–85

- RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7 
tel. 22 753–04–04

- Przychodnia Lekarska ZDROWIE 
Komorów, ul. Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57

APTEKI 
- Apteka 24h Pruszków, ul. Armii Krajowej 44  
tel. 22 759 53 84

- „Leśna” Komorów, ul. Ceglana,  
tel. 22 758-02-21

- „Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34, 
tel. 22 758-00-82

- Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40, 
tel. 22 723-91-83

- Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 1a, 
tel. 22 753-09-80

URZĄD POCZTOWY  
W MICHAŁOWICACH 
Ul.  Raszyńska 34  
05-816 Michałowice-Osiedle
pon.: 13:00–20:00
wt.: 11:30–18:30
śr.: 11:30–18:30
czw.: 08:30–15:30
pt.: 08:30–15:30
sob.: nieczynne

URZĄD POCZTOWY W REGUŁACH
Ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  
05-817 Reguły
pon.: 13:00-20:00
wt.: 12:00-19:00
śr.:  12:00-19:00
czw.: 08:00-15:00
pt.: 08:00-15:00
sob.: nieczynna

URZĄD POCZTOWY W KOMOROWIE
ul Krótka 2  
05-806 Komorów
pon.: 08:00-18:00
wt.: 08:00-18:00
śr.: 08:00-18:00
czw.: 10:00-20:00
pt.: 10:00-20:00
sob.: nieczynna

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice
tel. 22 350 91 91, fax: 22 350 91 01
sekretariat@michalowice.pl, www.michalowice.pl

Ważne telefony …

•  Gminny OśrOdek POmOcy SPOłecznej 
Gminy michałOwice 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,  
05-816 Michałowice,  
tel. 22 350-91-20, fax 22 350-91-21

•  zeSPół ObSłuGi ekOnOmicznO- 
-adminiStracyjnej Szkół 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,  
05-816 Michałowice,  
tel. 22 350-91-60, fax 22 350-91-61

•  Gminna kOmiSja dS. PrOfilaktyki 
i rOzwiązywania PrOblemów  
alkOhOlOwych w michałOwicach  
z Siedzibą w nOwej wSi 
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów,  
tel. 22 758-28-22 
(dyżury w każdy czwartek w godz.  
17.00-19.00)

•  zeSPół Szkół OGólnOkSztałcących 
im. marii dąbrOwSkiej w kOmOrOwie 
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20,  
05-806 Komorów, 
tel. 22 758-06-37 ZSO i szkoła podstawowa   
tel. 22 758-02-48  liceum 
tel. 22 758-08-95 gimnazjum

•  zeSPół Szkół w michałOwicach 
ul. Szkolna 15,  
05-816 Michałowice, 
tel. 22 723-86-21 ZS 
tel. 22 723-84-58  szkoła podstawowa  
tel. 22 753-02-40 gimnazjum

•  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

•  Gminne PrzedSzkOle  
w michałOwicach 
ul. Szkolna 13, 05-816 Michałowice, 
tel. 22 723-83-80

•  Gminna bibliOteka Publiczna  
w michałOwicach 
ul. Raszyńska 34, 
05-816 Michałowice, 
tel./fax  22 723-86-00

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

•  Gminna bibliOteka Publiczna  
w kOmOrOwie 
ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów, 
tel. 22 758-01-84

GMINNE jEDNOsTkI ORGANIZACYjNE

telefOn alarmOwy – 112

POlicja – 997

komisariat Policji w regułach 
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15 
tel. 22 723-41-70, 22 604-65-00,  
Sekretariat tel. 22 604-65-02 
fax. 22 604-64-06 
(wszystkie telefony czynne całodobowo)

komenda Powiatowa 
22 758-60-81 do 85, 22 604-62-13

Straż POżarna – 998 
Państwowa Straż Pożarna Pruszków 
Telefon alarmowy 22 758-77-01

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi 
ul. Główna 2  
tel. alarmowy 22 758-26-87, 881-444-552

POGOtOwie enerGetyczne – 991 
Rejon Pruszków tel. 22 738-23-00  
Rejon W-wa (ul. Włodarzewska) 
tel. 22 821-52-11

POGOtOwie GazOwe – 992 
Awarie: 22 667-30-73 do 78

StarOStwO POwiatOwe   
tel. 22  738-14-00

Oświetlenie uliczne 
Firma CIEŚLIKOWSKI tel. 22 720-39-07

awarie Sieci kanalizacyjnej i Sanitarnej 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej 
„GEA-NOVA” Sp. z o. o., 05-082 Stare Babice,  
ul. Kutrzeby 38 
AWARIE: 697-229-002 
SERWIS: tel. 695-380-695, 693-860-083

awarie Sieci wOdOciąGOwej:  
„WODROL”-PRUSZKÓW S.A., 05-800 Pruszków  
ul. Stefana Bryły 10 
694-404-982, 662-162-184,  

694-404-978, 22 759-03-03

POGOtOwie ratunkOwe – 999

nOcna POmOc medyczna – 22 753-81-37 
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1 
tel. 22 723-11-47

PrzychOdnie lekarSkie 
„Arka” Komorów, ul. Berylowa 34 
tel. 22 758–00–85 
 RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7 
tel. 22 753–04–04 
 Przychodnia Lekarska ZDROWIE 
Komorów, ul. Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57

aPteki

„Leśna” Komorów, ul. Ceglana, tel. 22 758-02-21 
 „Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34,  
tel. 22 758-00-82 
 Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24,  
tel. 22 758-27-25 
 Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,  
tel. 22 723-91-83
 Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 1a,  
tel. 22 753-09-80

WAŻNIEjsZE TELEFONY

Centrala: 22 350-91-91 oraz tonowo wybierając nr wewnętrzny:

0 –  Kancelaria ogólna; 

2 – Dowody i meldunki; 

3 – Działalność gospodarcza; 

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 

5 –  Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych; 

6 – Podatki; 

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne i drogowe; 

8 – Utrzymanie bieżące dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

10 – Zieleń; 

11 –  Numery porządkowe nieruchomości 

i dzierżawa gruntów; 

12 –  Podział nieruchomości i rolnictwo; 

13 – Planowanie przestrzenne; 

14 – Zamówienia Publiczne; 

15 – Promocja; 

16 – Kultura i sprawy społeczne; 

17 – Obrona cywilna.

telefony bezpośrednie:

Sekretariat Wójta – 22 350-91-50
Sekretarz Gminy – 22 350-91-87
Skarbnik Gminy – 22 350-91-53
Biuro Rady Gminy – 22 350-91-70

Odpady – 22 350-91-11 
Rozliczanie opłat za odpady – 22 350-91-12
Rozliczanie faktur za wodę i kanalizację – 22 350-91-30

kasa: 22 350-91-14 (czynna: pon. 9.15-16.30, wt-pt 8.15-15.30, 
w ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 12.00)

db PRINT Polska Sp. z o.o. 
ul. Chrzanowska 32 
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22) 201 77 00 
Fax: +48 (22) 201 77 99

www.dbprint.pl
biuro@dbprint.pl

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

Druk  
i opracowanie  

graficzne:

Printing House
ul. Szkolna 30
05-091 Ząbki / Warszawa

Tel.: +48 22 499 50 04
Fax: +48 22 499 50 05
www.printinghouse.pl

OŚWIETLENIE ULICZNE
Firma „ŚWIĘCKI, konserwacja@swiecki.pl, 
tel. 692-469-767

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GMINY MIChAŁOWICE

(dyżury w każdy czwartek
w godz. 17.00-19.00)

18 – Oświetlenie uliczne

CENTRUM USŁUG 
WSPÓLNYCH


