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Drogi rowerowe w ramach ZIT 
Ponad 5,8 km nowych tras rowerowych 
powstanie na terenie gminy Michałowice do 
końca przyszłego roku! Wartość inwestycji 
wyniesie ponad 4,9 mln zł. 

Nasza gmina w czołówce rankingów!

Gmina Michałowice po raz kolejny 
znalazła się wysoko w rankingach – 

3. miejsce na Mazowszu w zestawieniu 
wydatków inwestycyjnych, 4 – zamoż-
ności gmin i 6 miejsce w Polsce – miast 
przyjaznych dla biznesu. 

RANKING WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 
Nasza gmina jest 3. gminą wiejską wo-
jewództwa mazowieckiego w  rankingu 
wydatków inwestycyjnych poniesionych 
w  latach 2014-2016, który został opubli-
kowany przez magazyn samorządowy 
„Wspólnota”.

Średnie wydatki inwestycyjne w  na-
szej gminie wyniosły w  badanym okre-
sie 1467,04 zł per capita. W  skali kraju 
uplasowaliśmy się na 31. miejscu w  ka-
tegorii gmin wiejskich (w ubiegłorocznym 
zestawieniu 43. pozycja).   Natomiast na 
Mazowszu dało nam to 3. miejsce w  tej 
kategorii, tuż za gminami: Nadarzyn 
(1637,66 zł) oraz Czosnów (1546,43 zł).

Dla porównania powiat pruszkowski 
wydał średnio na inwestycje w  latach 
2014-2016 122,91 zł na mieszkańca. 
Natomiast wydatki gmin, które wchodzą 

w skład naszego powiatu, oprócz wymie-
nionego powyżej Nadarzyna, wyniosły per 
capita - w Brwinowie 949,78 zł, Raszynie 
852,94 zł, Pruszkowie 708,66 zł oraz Pia-
stowie 368,35 zł.

Ranking został opracowany w  oparciu 
o  całość wydatków inwestycyjnych, za-
równo tych, które ukierunkowane są na 
rozwój infrastruktury technicznej (m.in. 
drogi, sieć wodociągowa i  kanalizacyj-
na, oświetlenie), jak i społecznej (obiekty 
sportowe, kulturalne, oświatowe). 

Na przestrzeni lat, po transformacji, 
w  całym kraju znacznej poprawie uległ 
stan infrastruktury technicznej. Dlatego też 
możliwe jest przeznaczanie przez  samo-
rządy coraz więcej środków na infrastruk-
turę związaną z usługami społecznymi.

Odzwierciedlenie tej sytuacji mamy tak-
że w naszej gminie.  W badanych latach 
zrealizowany został szereg projektów ma-
jących wpływ na podniesienie komfortu 
życia mieszkańców:  
- powstały nowe świetlice w Granicy, Pę-
cicach Małych, Suchym Lesie, Regułach, 
zmodernizowano już istniejące, w Sokoło-
wie i sołectwie Komorów
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Biuletyn Informacyjny

Gminy Michałowice
WARTO PRZECZYTAĆ!

Zebrania mieszkańców
We wrześniu odbyły się zebrania 
mieszkańców w 13 jednostkach 
pomocniczych gminy. Podczas nich zapadły 
m. in. uchwały decydujące o przeznaczeniu 
środków funduszów sołeckich i osiedli na 
2018 rok. 
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Dożynki GMINNE 
Dożynki to uwieńczenie ciężkiej pracy 
rolników. Każdego roku w naszej gminie 
święto to przyciąga wielu mieszkańców 
i zaproszonych gości. Nie inaczej było i w tym 
roku, kiedy to w niedzielę, 3 września odbyło 
się Gminne Święto Plonów.
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- przebudowano budynek starego   urzędu gminy oraz obiekt, 
w którym mieści się Gminne Centrum Wolontariatu
- rozbudowywano i modernizowano place zabaw
- powstały siłownie zewnętrzne
- wybudowano boiska w Granicy (pełnowymiarowe) oraz w Pęci-
cach Małych (wielofunkcyjne)
- rozbudowano i  zmodernizowano obiekty oświatowe (m.in. 
przedszkole w Michałowicach i Nowej Wsi, szkołę w Komorowie, 
boisko i bieżnię przy szkole w Michałowicach)
- zmodernizowano remizę  strażacką w Nowej Wsi i wyposażono 
jednostkę OSP w nowoczesny pojazd pożarniczy.

Oczywiście oprócz inwestycji w  infrastrukturę społeczną 
w  latach 2014-2016 gmina realizowała także zadania związane 
z przebudową dróg, budową kolejnych kilometrów sieci wodo-
ciągowej i  kanalizacyjnej, odwodnieniem gminy (m.in. budowa 
rowu U1) czy modernizacją oświetlenia.  

W analizowanym okresie całość wydatków inwestycyjnych wy-
niosła ponad 76,8 mln zł. W przeważającej części zostały one 
sfinansowane ze środków własnych, a jedyna zaciągnięta w tym 
okresie pożyczka wyniosła 319, 6 tys. zł.

Śmiało można stwierdzić, iż wydatki inwestycyjne w  naszej 
gminie są na bardzo wysokim poziomie, a  31. pozycja wśród 
1555 funkcjonujących gmin wiejskich w naszym kraju jest najlep-
szym tego dowodem.

RANKING DOCHODÓW GMIN 
Gmina Michałowice, z  dochodem per capita wynoszącym 
5465,19 zł, uplasowała się na 4. miejscu wśród 228 mazo-
wieckich gmin wiejskich, za Nadarzynem, Lesznowolą i Kam-
pinosem, zaś   w  kraju - na 21. rankingu najzamożniejszych 
gmin wiejskich, który został opublikowany w  magazynie 
Wspólnota.   

Nasza gmina jest jedną z 43 gmin w całym kraju, w których 
dochody przekraczają 5000 zł na mieszkańca. 

Ranking został opracowany na podstawie osiągniętych do-
chodów w  2016 roku. Zastosowana metoda uwzględniła tylko 
dochody własne i  otrzymywane subwencje (w  tym oświatową 
i   z programu 500 plus) . Natomiast pominęła wpływy z dotacji 

celowych (m.in. dochody ze środków zewnętrznych), które mają 
tymczasowy, ale silny wpływ na wielkość dochodów. 

Ponadto, jak w  latach ubiegłych,   dochody zostały skorygo-
wane o dwa składniki. Po pierwsze odjęto składki otrzymywane 
przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (tzw. „ja-
nosikowym”, które kierowane są do gmin o najniższych docho-
dach). Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano 
skutki zmniejszenia stawek, ulg i  zwolnień w  podatkach lokal-
nych. W ten sposób skorygowane dochody zostały podzielone 
przez liczbę mieszkańców danej jednostki samorządowej.

Zestawienie najzamożniejszych samorządów zostało przy-
gotowywane już po raz 16. Pozycja naszej gminy w czołówce 
rankingu to zasługa konsekwentnej realizacji strategii rozwoju 
gminy. 

RANKING MIAST PRZYJAZNYCH DLA BIZNESU
Nasza gmina znalazła się na 6. miejscu rankingu magazynu biz-
nesowego Forbes „Miast przyjaznych dla biznesu”, w kategorii 
miast i gmin poniżej 50 tys. mieszkańców.

Ranking miast atrakcyjnych i przyjaznych dla biznesu opraco-
wano na podstawie kluczowego kryterium - wskaźnika przyrostu 
liczby firm na 1000 mieszkańców. W naszej gminie wskaźnik ten 
wyniósł 3,44, przy 64 nowo zarejestrowanych firmach w 2016 r. 
i 4 wykreślonych. Na pierwszym miejscu znalazła się Lesznowola 
ze wskaźnikiem 15,53, na drugim gmina Suchy Las (4,28), a trze-
cim Sopot (4,11)

W  odniesieniu do mniejszych miast i  gmin autorzy rankingu 
zauważyli, że najbardziej zyskują te, które są w  bezpośredniej 
bliskości dużych ośrodków, oferując przy tym stosunkowo nie-
wielkie koszty prowadzenia działalności, niższe lokalne podatki 
i przyjazną infrastrukturę.

Wysokie miejsca w rankingach, a przede wszystkim realizowa-
ne działania w dłuższej perspektywie czasowej przynoszą miesz-
kańcom wymierne efekty i znacząco wpływają na wzrost konku-
rencyjności naszej gminy, jako miejsca dobrego do mieszkania, 
pracy i spędzania tu wolnego czasu.
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Aktualności

Padało i wody w rzekach przybyło …
Niestety obfite i  powtarzające się 
opady deszczu wpłynęły także na stan 
wód w naszej gminie. Spokojna dotąd 
Raszynka, Zimna Woda i Utrata mają 
bardzo wysoki poziom. Są miejsca, 
w których nie płyną już tylko swoimi 
korytami, ale rozlały się na położone 
poniżej tereny.

Wszystkie cieki wodne to naczynia 
połączone, co szczególnie widać 

przy długotrwałych opadach deszczu. 
Utrata ma kilka dopływów, w  tym Ra-
szynkę i  Zimną Wodę, do tego docho-
dzą jeszcze rowy i kanały odprowadza-
jące wodę z dróg, i to nie tylko z terenu 
naszej gminy, ale także wszystkich tych, 
przez które płyną. Wszędzie można za-
obserwować nadmiar wody.

W naszej gminie sytuację ratują zbior-
niki retencyjne, które przyjmują część tej 
nadwyżki,   oraz odpowiednio dostoso-
wane do terenów zalewowych inwesty-
cje.
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Drogi rowerowe w ramach ZIT
Ponad 5,8 km nowych tras rowero-
wych powstanie na terenie gminy 
Michałowice do końca przyszłego 
roku! Wartość inwestycji wyniesie po-
nad 4,9 mln zł. 

Wykonawcą inwestycji będzie firma 
FAL BRUK. Umowa została pod-

pisana 3 października w urzędzie gminy 
przez  Krzysztofa Grabkę, wójta gmi-
ny Michałowice oraz Barbarę Falentę, 
członka zarządu firmy FAL BRUK.  

Umowa jest wynikiem sukcesu wnio-
sku złożonego o dofinansowanie projek-
tu budowy dróg rowerowych w ramach 
I etapu Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych (ZIT) w Warszawskim Obsza-
rze Funkcjonalnym.

Najdłuższy odcinek wybudowany 
będzie w  Pęcicach, wzdłuż ul. Pęcic-
kiej, na odcinku od ronda przy ul. Aleja 
Powstańców Warszawy do istniejącej 
ścieżki przy ul. Ireny w Komorowie. Bę-
dzie miał długość 1786 m. W  Michało-
wicach–Wsi powstaną dwa: wzdłuż ul. 
Kasztanowej (986 m) i  ul. Poniatow-
skiego – na odcinku od granicy gminy 
do ul. Borowskiego (566 m). W Granicy 
nowa trasa rowerowa mająca 517 m 
pobiegnie wzdłuż ul. Pruszkowskiej, od 
granicy gminy poprzez ul. Rekreacyjną 
do istniejącej ścieżki przy ul. Głównej. 
Kolejną inwestycją na terenie naszej 
gminy będzie budowa ciągu rowerowe-
go o długości 878 m w Opaczy-Kolonii 
wzdłuż ul. Środkowej, na odcinku od ist-
niejącej ścieżki, poprzez ul. Ryżową do 
przystanku WKD. Nowa ścieżka zosta-
nie wybudowana wzdłuż ul. Kolejowej, 
na odcinku od ul. Szkolnej w Michałowi-
cach do ul. Kasztanowej w  Michałowi-
cach-Wsi. Jej długość wyniesie 872 m. 
W  ramach projektu zostanie także zre-
fundowany ostatnio oddany do użytku 
odcinek trasy rowerowej (240 m) wzdłuż 
ul. Aleja Powstańców Warszawy, od rze-

ki Raszynki do ronda przy ul. Pęcickiej, 
wraz z kładką przez rzekę. 

Planowany jest dalszy rozwój dróg 
rowerowych, czego potwierdzeniem 
jest porozumienie podpisane przez wój-
ta gminy,  Krzysztofa Grabkę 21 lipca 
w Żyrardowie. Partnerami gminy Micha-
łowice są Grodzisk Mazowiecki, Milanó-
wek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrar-
dów. W ramach porozumienia partnerzy 
będą wspólnie aplikować o środki unijne 
w ramach II etapu ZIT.   

Podstawowym założeniem lokalizacji 
sieci tras rowerowych realizowanych 
w ramach projektów w ramach ZIT jest 
stworzenie połączeń komunikacyjnych 

z  sąsiadującymi gminami, które doce-
lowo stworzą spójną sieć powiązań na 
terenie całego Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, co z  kolei wpłynie na 
spójność terytorialną regionu. 

Wybudowane i  zmodernizowane tra-
sy rowerowe przyczynią się również do 
szerszego wykorzystania transportu 
niezmotoryzowanego indywidualnego, 
zmniejszenia wykorzystania samocho-
dów osobowych, lepszej integracji gałę-
zi transportu, niższej emisji zanieczysz-
czeń powietrza, hałasu oraz  niższego 
zatłoczenia, poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.

UG 

Aktualności

Zbiornik w  Michałowicach ma wyso-
ki, dotąd nieodnotowany stan. Podob-
nie jest ze zbiornikiem w  Komorowie 
oraz  tzw. suchym zbiornikiem w  Re-
gułach, w  którym torfowa, chłonna na-
wierzchnia została przykryta wodą spły-
wająca z  rowu U1 odbierającego wody 
opadowe z  Reguł, Opaczy-Kolonii, Mi-
chałowic, Ursusa, części Włoch, Piasto-
wa, Pruszkowa i Południowej Obwodni-
cy Warszawy. 

Wybudowana w ostatnim czasie tra-
sa  rowerowa biegnąca wzdłuż ul. Aleja 
Powstańców Warszawy została usytu-
owana na nasypie, przez  co wylewa-

jąca się woda z Raszynki nie wpływa 
na jej użytkowanie. Można nią przeje-
chać „suchym kołem”. Także mostek 
nad rzeką został dostosowany do wy-
sokich stanów wody - jego wysokość 
gwarantuje, że droga rowerowa jest 
przejezdna.  

Kolejne gminne inwestycje na przy-
rzecznych terenach, a  planowana jest 
m.in. w ramach Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych budowa drogi rowero-
wej wzdłuż Raszynki, będą także dosto-
sowywane do żywiołu jakim jest woda. 
Taką konieczność widać szczególnie 
w takim okresie, jaki mamy obecnie. 

I  na koniec jeszcze informacja doty-
cząca zaplanowanych na najbliższe lata 
działań odwadniających naszą gminę. 
Na oczyszczenie zbiornika w  Komoro-
wie przeznaczono 2,5 mln zł. Sukcesyw-
nie są i będą wykaszane zbiorniki w Mi-
chałowicach i Regułach, oraz będące we 
władaniu gminy rowy i kanały odprowa-
dzające wodę np. z gminnych dróg.  

Pielęgnacja pozostałych kanałów na-
leży do prywatnych właścicieli lub za-
rządców (np. Starosty Pruszkowskiego), 
zaś koryt rzek – do Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego.

UG 
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Zebrania

ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW
We wrześniu odbyły się zebrania mieszkańców w 13 jednostkach pomocniczych gminy. Podczas nich zapadły uchwały decy-
dujące o przeznaczeniu środków funduszów sołeckich i osiedli na 2018 rok. Złożono sprawozdania z działalności rad sołeckich 
i zarządów osiedli. Zgłaszano propozycje zadań do przyszłorocznego budżetu gminy.  Dyskutowano o sprawach nurtujących 
mieszkańców. W zebraniach uczestniczył wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, przewodnicząca rady gminy, Elżbieta 
Biczyk  oraz radni, pracownicy urzędu oraz przedstawiciele policji  (relacje z zebrań zamieszczamy w kolejności, w której się 
odbywały).  

Pęcice Małe

Zwołał je Zdzisław Krupa, sołtys. Fun-
dusz sołectwa Pęcice Małe na kolej-

ny rok wynosi 43 280,69 zł. W  zebraniu 
uczestniczyło blisko czterdzieści osób. 
Niemniej jednak mieszkańców, uprawnio-
nych do głosowania było 24. Mieszkań-
cy zdecydowali, aby znaczącą  część tej 
kwoty, czyli 13  080, 69 złotych przezna-
czyć na zajęcia i imprezy kulturalne, inte-
gracyjne, świąteczne, edukacyjne, hobby-
styczne dla  dzieci, młodzieży, dorosłych 
i seniorów.

- 6  700 zł mieszkańcy zdecydowali, 
aby pokryć koszt organizacji zajęć spor-
towych i  gimnastycznych dla  dorosłych, 
dzieci, seniorów i młodzieży.  Zdzi-
sław Krupa, sołtys, zapewnił, że wszystkie 
zajęcia, na których była wysoka frekwen-
cja będą kontynuowane.

- 14  000 zł zostało przeznaczone na 
wydarzenia związane z poznawaniem kul-
tury i dziedzictwa narodowego. Natomiast 
5 000 zł – na zakup sprzętu sportowego 
na siłownię plenerową, która znajduje się 
na terenie działki przy świetlicy. Dla wielu 
osób miejsce to jest celem spaceru i  ru-
tynowej, codziennej gimnastyki. I  dwie 
ostatnie pozycje: 2  500 zł zostało prze-
znaczone na zakupy związane z impreza-
mi dla dzieci i młodzieży (owoce i słody-
cze) oraz  2  000 zł – prowadzenie strony 
internetowej Pęcic Małych.

Spośród głosujących 24 mieszkańców, 
propozycję rozdysponowania funduszu 
poparło 20 mieszkańców, dwie osoby 
wstrzymały się od głosu, jedna zagłoso-
wała przeciw.    

Wcześniej Zdzisław Krupa przedsta-
wił sprawozdanie z  prac sołtysa i  rady 
sołeckiej za ostatni rok. Powiedział, że 
w  tym czasie spotkał się z  członkami 
rady siedmiokrotnie, podczas spotkań 
były omawiane bieżące sprawy sołectwa. 
Wspomniał, że odbyło się sprzątanie miej-

scowości, trzy razy odbyły się teatrzyki 
dla  dzieci, koncert dla  dorosłych, odbył 
się festyn z okazji Dnia Dziecka, spotkanie 
wigilijne, a także zostało wykonane oświe-
tlenie boiska. Dużym zainteresowaniem 
cieszą się zajęcia gimnastyczne, w  tym 
pilates, które będą kontynuowane.  

Ważnym punktem zebrania były wnioski 
mieszkańców do budżetu gminy na rok 
2018. Mieszkańcy zgłosili między innymi: 
remont fragmentu ulicy Leśnej, remont 
ulicy Kamień Polny, zagospodarowanie 
terenu za świetlicą, zainstalowanie świateł 
spowalniających ruch drogowy na ulicy 
Komorowskiej (systemu dyscyplinującego 
kierowcę), a  także podnoszone były gło-
sy, aby w miejscowości została stworzona 
strefa zamieszkania. Podczas zebrania 
przez długi czas rozmawiano o zwiększe-
niu bezpieczeństwa drogowego w  miej-
scowości, uczestniczyli w nim policjanci: 

aspirant Paweł Biegalewski i  młodszy 
aspirant Leszek Borkowski, którzy prze-
strzegali przed pochopnymi decyzjami.

W końcowej części zebrania poruszony 
został temat odwodnienia miejscowości, 
dbania o  architekturę i  przestrzeń pu-
bliczną, a  także jakości wody. Krzysztof 
Grabka, który wyczerpująco odpowiadał 
na wszystkie pytania mieszkańców, odno-
śnie wodociągów powiedział, że obecnie 
przeprowadzana jest modernizacja stacji 
uzdatniania wody w Komorowie i już nie-
bawem stacja będzie całkowicie zauto-
matyzowana. 

Poruszane były sprawy ważne i  też ta-
kie, które wynikały z  troski mieszkańców 
o  miejscowość, jak choćby prośba, aby 
było więcej koszy na psie odpady i koszy 
na śmieci.

Beata Izdebska-Zybała 

Sołectwo Komorów 

Mieszkańcy sołectwa Komorów tradycyj-
nie spotkali się w świetlicy w Kaliszo-

wym Gaiku, zebranie zwołał i prowadził Artur 
Kostera, sołtys, a także Katarzyna Parzyńska, 
radna. 

Na początku sołtys przedstawił porządek 
zebrania, a  następnie zaprezentował spra-
wozdanie z działalności sołtysa i rady sołec-
kiej od września 2016 do września 2017 roku.  

Liczba działań jest imponująa. Odbyło się 
sprzątanie miejscowości, teatrzyki dla dzie-
ci, spotkania z okazji pożegnania lata, spo-
tkania wigilijnego, Dnia Dziecka, spotkania 
wielkanocnego z poświeceniem pokarmów.

Sołtys i rada sołecka, w ciągu roku, spo-
tkali się na zebraniach 13 razy, omawiane 
były sprawy zagospodarowania funduszu 
sołeckiego. Z funduszu na roku 2017 orga-

nizowane były wspomniane wyżej imprezy, 
a  także sfinansowane zostało wyposaże-
nie świetlicy, m.in. narzędzia, szafa, odku-
rzacz oraz namiot zewnętrzny. Z  funduszu 
prowadzone są zajęcia dla  mieszkańców: 
zajęcia rehabilitacyjne „zdrowy kręgosłup”, 
zumba, gimnastyka. Do końca września zo-
stanie zamontowana dalsza część siłowni 
zewnętrznej. Sołtys Artur Kostera dodał, że 
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prowadzona jest strona internetowa sołec-
twa, za darmo aktualizuje ją Robert Skierski 
– członek rady sołeckiej. 

Liczba wniosków zgłoszonych przez 
sołtysa do urzędu gminy jest imponująca. 
W większości dotyczyły one potrzeby inter-
wencji i wykonania prac naprawczych, m.in. 
wymiany wybitej szyby na przestanku auto-
busowym przy ul. Aleja Marii Dąbrowskiej, 
zamontowania lustra drogowego przy ulicy 
Wschodnia-Główna i  Zachodnia-Głów-
na, zamontowania stojaków rowerowych 
nad zalewem i przy świetlicy, naprawy na-
wierzchni na ulicach: Turystyczna, Kalisza-
ny, Nad zalewem, Myśliwska, Północna, 
Tęczowa.

Zasadniczym powodem zebrania miesz-
kańców było rozdysponowanie funduszu 
sołeckiego na kolejny – 2018 rok. Propozy-
cja przedstawiona przez sołtysa i radę sołec-
ką spotkała się z jednomyślnym przyjęciem, 
głosowanie przebiegło bardzo sprawnie. 
I tak fundusz sołecki sołectwa Komorów na 
2018 rok, w wysokości 62 725, 63 zł został, 
poprzez głosowanie mieszkańców, prze-
znaczony na następujące działania:
- zajęcia i  imprezy kulturalne, świąteczne, 
edukacyjne, hobbystyczne dla dzieci, mło-
dzieży i seniorów – 22 525, 63 zł;
- zajęcia sportowe i gimnastyczne dla doro-
słych, dzieci, młodzieży i seniorów – 10 000 
zł;
- wydarzenia związane z poznawaniem kul-
tury i dziedzictwa narodowego – 14 000 zł;
- zakupy sprzętu sportowego: bramki prze-
nośne i stół do ping-ponga – 6 000 zł;

- zakupy związane z  imprezami – 2 500 zł 
(owoce i słodycze);
- wyposażenie świetlicy – drukarka, stoły, 
ławki i talerze – 4 000 zł;
- pojemniki na pieczywo – 1 200 zł;
- utrzymanie świetlicy – 2 500 zł.

W  zebraniu uczestniczyło blisko czter-
dzieści osób.

Kolejnym punktem zebrania były pro-
pozycje mieszkańców do budżetu gminy 
na rok 2018. Katarzyna Parzyńska, radna, 
po wczeniejszych konsultacjach z  miesz-
kańcami, wnioskowała o  przeprowadzenie 
modernizacji ulic: Kaliszany, Różanej, Wrzo-
sowej, Południowej, Myśliwskiej, Paproci, 
Bugaj. Mieszkańcy złożyli też wniosek o bu-

dowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej 
w ulicy Pod borem.

W sprawach wniesionych został poru-
szony temat rewitalizacji zalewu. Krzysztof 
Grabka, wójt gminy powiedział, że temat 
nabrał przyspieszenia. Rozwiązane zosta-
ły bowiem sprawy własnościowe, gmina 
stałą się właścicielem zalewu, teren został 
przejęty od Agencji Rynku Rolnego. Teraz 
trwają uzgodnienia dotyczące przekazania 
naszej gminie terenów przyległych. Krzysz-
tof Grabka powiedział, że na oczyszczenie 
zalewu w najbliższych latach  zaplanowano 
kwotę 2,5 mln zł. 

   Beata Izdebska-Zybała 

Opacz Mała 

Zgodnie z zarządzeniem sołtys, Barbary 
Budzyniak zebranie odbyło się we wto-

rek, 12 września w sali przy ul. Raszyńskiej 
34, w Michałowicach. 

Po wyborze sekretarza zebrania, którym 
została Ewa Wojna, a także zatwierdzeniu 
porządku obrad oraz  przyjęciu protokołu 
z zebrania z dnia 14 września 2016 r., soł-
tys, Barbara Budzyniak przedstawiła spra-
wozdanie z  realizacji uchwał i  wniosków 
z poprzedniego zebrania oraz rozdyspono-
wania środków z  funduszu sołeckiego na 
rok 2017. Wśród wydarzeń, z których sko-
rzystali mieszkańcy Opaczy Małej, a które 
w 2016 r. zostały zrealizowane z funduszu 
sołeckiego znalazły się: zabawa mikołaj-
kowa dla  dzieci, spotkanie wielkanocne 
dla  mieszkańców, wyjazd na koncert Ze-
społu Mazowsze, wyjazd aktywizujacy 
mieszkańców do św. Lipki i Gierłoży.

Pośród wielu spraw, które w minionym 
roku stały się przedmiotem prac była pu-
bliczna dyskusja nad planem zagospo-
darowania przestrzennego dla  obszaru 
Opacz Mała, a  II wyłożenie projektu od-
było się 26 czerwca. W  trakcie dyskusji 
mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i  po-
prawki do planu, który w najbliższym cza-

sie zostanie przyjęty na sesji rady gminy.
Kolejnym punktem zebrania było 

uchwalenie wniosku o  przeznaczeniu 
środków funduszu sołeckiego na rok 
2018, który w kwocie 26 407, 49 zł został 
w  całości przeznaczony na organizację 
zajęć kulturalnych i sportowych dla dzie-

ci i  dorosłych z  Opaczy Małej. Wniosek 
został przyjęty jednogłośnie przez uczest-
niczących w zebraniu mieszkańców – 18 
głosów.  

Wśród propozycji do budżetu gminy 
na 2018 r. znalazły się: budowa świetlicy 
sołeckiej w Opaczy Małej, zgłoszono rów-
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Pęcice  

Zebranie, które odbyło się 13 września zwo-
łał i prowadził je Waldemar Widlicki, sołtys. 

Zebranie rozpoczęło się od przedstawienia 
przez sołtysa porządku spotkania. Następnie 
wybrany został sekretarz zebrania, którego 
obowiązkiem było sporządzenie protokołu. 
Sekretarzem zebrania wybrana została Ber-
narda Kejres. Jednocześnie odczytała protokół 
z poprzedniego – ubiegłorocznego spotkania.

Następnie Waldemar Widlicki przedstawił 
sprawozdanie z prac sołtysa i rady sołeckiej za 
ostatni rok. Powiedział, że w tym okresie orga-
nizowane były: spotkanie bożonarodzeniowe 
i wielkanocne, a także spotkanie z okazji dnia 
dziecka. 

Podczas zebrania została zaprezentowana 
i  wyłożona do obejrzenia koncepcję budowy 
świetlicy. Mieszkańcy byli żywo zainteresowani 
przygotowanym opracowaniem. 

Zasadniczym punktem zebrania było do-
konanie przez mieszańców rozdysponowania 
funduszu sołeckiego na rok 2018. Kwota fun-
duszu na rok 2018 wynosi: 34 624,55 zł.

Waldemar Widlicki po konsultacji z radą so-
łecką zaproponował, aby środki przeznaczyć 
na:

- 15 000 zł  - na wyposażenie świetlicy.
-  resztę kwoty, czyli 19 624, 55 zł przezna-

czyć na organizację imprez aktywizujących 
mieszkańców.

Jeszcze przed głosowaniem głos zabrali 
mieszkańcy, którzy wyrazili chęć i  potrzebę 
organizowania kreatywnych spotkań dla dzie-
ci. Obecny na zebraniu Krzysztof Grabka, 
wójt gminy,  wskazał, że zapis ogólny mówią-
cy o przeznaczeniu pieniędzy na aktywizację 
mieszkańców, umożliwia również organizowa-
nie zajęć kreatywnych dla dzieci. Zaprezento-
wana propozycja rozdysponowania środków 

przez  sołtysa została przyjęta prawie jedno-
głośnie, jedynie dwie osoby wstrzymały się od 
głosu. W zebraniu uczestniczyło przeszło dwu-
dziestu mieszkańców.

Kolejne punkty zebrania to wnioski miesz-
kańców do budżetu gminy Michałowice na rok 
2018 oraz sprawy wniesione.

Pierwszy wniosek do budżetu zgłosił sołtys. 
Był to wniosek budowy świetlicy. Krzysztof 
Grabka powiedział, że jest duża szansa, że 
w kolejnym roku uda się ją wybudować. Wska-
zał jednocześnie na pewne ryzyka obiektywne, 
które mogą pokrzyżować plany. Ale one istnie-
ją zawsze, więc trzeba być dobrej myśli – po-
wiedział wójt.

Mieszkańcy zgłosili również problem nad-
miernego ruchu drogowego na ulicy Parkowej, 
na odcinku od ronda do ulicy Księdza Micha-
ła Woźniaka. Jest to droga powiatowa. Aby 
możliwe było wykonanie chodnika, konieczny 

jest remont drogi, a to jest barierą dla powia-
tu. Mieszkańcom zależy na bezpieczeństwie, 
ponieważ tą drogą chodzą dzieci do szkoły, tą 
drogą jeździ też szkolny bus dowożący. Usta-
lono, że mieszkańcy złożą wniosek i do gmi-
ny, i  do powiatu o  przygotowanie koncepcji 
spowolnienia ruchu drogowego, oznaczenia 
miejsc, gdzie zatrzymuje się bus i wybudowa-
nia spowalniaczy.

W sprawach wniesionych mieszkańcy wnio-
skowali m.in. o sprawdzenie jakości wody (ze 
względu na barwę), o przeniesieniu przystanku 
autobusowego (przystanku nieopodal zbior-
ników wodnych), a także o  kontynuowanie 
budowy ścieżki rowerowej. Krzysztof Grabka 
odpowiedział, że budowa ścieżek jest na eta-
pie rozstrzygania przetargów. I dodał, że  jest 
to zadanie realizowane wraz z innymi gminami.

Beata Izdebska-Zybała 

Opacz-Kolonia 

Zebranie odbyło się 15 września i zostało 
zwołane przez sołtys Grażynę Grabkę. 

Zgodnie z  porządkiem zebrania i  wyborze 
jego sekretarza, którym została Bożena Ka-
mińska, mieszkańcy Opaczy-Kolonii jednogło-
śnie przyjęli protokół z zebrania z 16. 09.2016 r.

Sołtys, Grażyna Grabka przedstawiła spra-
wozdanie z  realizacji uchwał i  wniosków 
z  poprzedniego zebrania. Na ubiegłorocz-
nym  zebraniu podjęto jedną uchwałę doty-
czącą rozdysponowania środków z  funduszu 
sołeckiego. Środki zostały przeznaczone na 

organizację działalności kulturalno-sportowej 
na terenie sołectwa, a w  ramach funduszu 
dla  mieszkańców uczestniczyli w  następują-
cych wydarzeniach:
- wyjazd do Karolina na sztukę „Przekręt 
nie doskonały”
– przy współpracy z miejscowym kołem eme-
rytów i  rencistów z  okazji Dnia Niepodległo-
ści odbył się koncert pieśni patriotycznej, 
w którym wystąpiły chóry „Czerwone Korale” 
i „Czerwone Koraliki” pod kierownictwem Re-
naty Włodarek

- zabawa andrzejkowa dla dorosłych.
– bal choinkowy dla dzieci
- przedświąteczne spotkanie wigilijne
– bal przebierańców dla dzieci i bal karnawało- 
 wy dla dorosłych
- spotkanie z okazji tłustego czwartku.
- koncert z okazji Dnia Kobiet (wystąpił włoski   
 piosenkarz, Luigi Pagano)
– spotkanie wielkanocne.
- piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka.
– spływ kajakowy rzeką Wkrą 
- wycieczka dla dzieci do Magicznych Ogro-

nież ponowny wniosek o  uruchomienie 
komunikacji zbiorowej w  Opaczy Małej, 
naprawę oświetlenia kapliczki, ustawienie 
ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż drogi 
S8 od strony południowej oraz remont ul. 
Czystej wraz z oddaniem do użytku wia-
duktu znajdującego się ciągu tej ulicy.

W  trakcie zebrania wójt, Krzysztof 
Grabka przedstawił uwarunkowanie zwią-

zane z  oddaniem do użytku wiaduktu 
na ul. Czystej, które od wielu lat są nie-
zmienne i leżą wyłącznie w gestii General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Jeśli chodzi o  remont ul. Czystej to jest 
to zadanie, które składa się z dwóch ele-
mentów,   i  które bezpośrednio dotyczą 
wykonawców. Pierwszy jest związany 
z sytuacją na rynku pracy tzn. z brakiem 

pracowników czego konsekwencją jest 
to, że firmy budowlane mają trudności 
z realizacją powiężonych im zadań.  Drugi 
element również dotyczy rynku pracy, któ-
ry bardzo mocno wpływa na ceny świad-
czonych usług, a tym samym wymaga od 
samorządu dokonania korekty planów 
inwestycyjnych uwzględniających aktu-
alne koszty. Mariusz Marcysiak 
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dów w Janowcu.
– zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na te-
renie boiska i placu zabaw.

W trakcie całego roku odbywały się zajęcia 
cykliczne, tj. próby chóry dla dzieci i dorosłych, 
zajęcia plastyczne, warsztaty szalonego na-
ukowca dla dzieci, zajęcia pilates dla  doro-
słych oraz do dzieci przyjeżdżał teatrzyk.

Ponadto przedstawiciele Opaczy-Kolonii 
z sukcesem wzięli udział w gminnych dożyn-
kach, prezentując kompozycję dożynkową 
wykonaną przez sołtys i radę sołeckąą. Kom-
pozycja Opaczy-Kolonii zajęła pierwsze miej-
sce w konkursie. 

Kolejnym punktem zebrania było podjęcie 
uchwały dotyczącej przeznaczenia środków 
z funduszu sołeckiego na rok 2018. Mieszkań-
cy jednogłośnie – 29 głosów – zdecydowali, 
aby kwotę 62 725,63 zł  w całości przeznaczyć 
na organizację działalności kulturalnej i sporto-
wej na terenie sołectwa.

W trakcie zebrania mieszkańcy Opaczy-Ko-
lonii zgłosili także swoje propozycje do budże-
tu gminy na rok 2018. Wśród nich znalazło się: 
wykonanie instalacji wodociągowo-kanaliza-
cyjnej na ulicy Nowozachodniej, a także mo-
dernizacja i przebudowa ulicy Cedrowej.

Ostatnim punktem zebrania były sprawy 
wniesione. Mieszkańcy zgłosili swoje uwagi 
dotyczące m.in. działania kasownika WKD na 
stacji Opacz-Kolonia. Rozmawiano na temat 
hałasu związanego z  funkcjonowaniem lot-
niska Okęcie, szczególnie w  godzinach noc-
nych. Aktualnie PPL Lot pracuje nad projektem 
likwidującym loty w  godzinach nocnych. Jak 
zapewnił Krzysztof Grabka, wójt gminy, który 
był na spotkaniu PPL Lot z samorządowcami, 
gmina będzie wspierała ten projekt, który ma 

bezpośredni wpływ na komfort życia miesz-
kańców.  Powrócił także temat wspólnego 
biletu ZTM/WKD i  rozszerzenia jego zasięgu 
o kolejne stacje. 

Na zakończenie zebrania sołtys, Grażyna 
Grabka podziękowała mieszkańcom za ak-
tywne uczestnictwo w zebraniu oraz zaprosiła 
wszystkich na zajęcia które w najbliższym roku 
będą się odbywały w świetlicy przy ul. Ryżowej 
90. 

Mariusz Marcysiak 

Osiedle Granica 

Zebranie mieszkańców osiedla Granica 
odbyło się 18 września, prowadził je 

Paweł Łąpieś, przewodniczący zarządu, a 
także radni z Granicy: Agnieszka Paradow-
ska i Przemysław Majtyka.

Warto podkreślić, że w zebraniu, które 
odbyło się w świetlicy, przy ulicy Czerem-
chy, wzięło udział blisko 80 mieszkańców.

Powodem zebrania było uchwale-
nie   wniosku o  przeznaczenie środków 
finansowych dla  osiedla Granica na 
rok 2018.   W tym roku kwota ta wynosi 
62 725, 63 zł;

Paweł Łąpieś wraz z  radnymi i  człon-
kami zarządu osiedla, zaproponował, aby 
fundusz osiedla przeznaczyć na następu-
jące działania:
- na zakup wyposażenia świetlicy osiedlo-
wej przeznaczyć 8 000 zł;
- na organizację imprez i zajęć aktywizu-
jących mieszkańców wydatkować 32 000 
zł;
- na organizację zajęć rekreacyjno-spor-
towych dla mieszkańców – 22 725,63 zł. 

Mieszkańcy jednogłośnie poparli pro-
pozycję przewodniczącego, członków za-
rządu i radnych.

Wcześniej jednak Paweł Łąpieś przed-
stawił sprawozdanie z  pracy przewod-
niczącego i  zarządu za ostatni rok. Po-
wiedział, że zarząd i  radni spotykali się 
regularnie na zebraniach, na którym 
omawiane były bieżące sprawy, a także 
ustalano treść korespondencji z urzędem 
gminy. Zgłaszane były wnioski mieszkań-
ców, które dotyczyły najczęściej uzupeł-
nienia ubytków w  nawierzchniach dróg 

oraz przycinki zieleni, uregulowania spraw 
własnościowych związanych z  pasem 
drogowym, napraw i  uzupełniania ozna-
kowania ulicznego oraz w kwestii organi-
zacji ruchu.

Ważną aktywnością zarządu było przy-
gotowanie i  organizacja wydarzeń kultu-
ralnych, rekreacyjnych, sportowych i  roz-
rywkowych dla mieszkańców. I tak odbyła 
się m. in. impreza – pożegnanie lata, bal 
andrzejkowy, zabawa karnawałowa. Odby-
ły się dwa spotkania z dietetyczką, siedem 
koncertów, w tym koncert m.in. poświęco-
ny Irenie Jarockiej, Annie German czy wie-

czór piosenki francuskiej. Zorganizowane 
zostały także dwa pokazy filmów oraz za-
bawa mikołajkowa dla dzieci.

Paweł Łąpieś omówił również realizację 
inwestycji gminnych na terenie Granicy za 
rok 2017.  Należą do nich m. in.: budowa 
parkingu przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym przy ulicy Głównej, budowa peł-
nowymiarowego boiska z trybunami, któ-
re stanowi cześć większej inwestycji pn. 
budowa Centrum Sportu w Granicy.  

Następnie radna Agnieszka Paradow-
ska tradycyjnie przedstawiła wniosek do 
budżetu gminy Michałowice na kolejny 
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Osiedle Komorów 

Zebranie odbyło się w  komorowskiej 
szkole – 19 września. Zwołał i  pro-

wadził je Michał Jeżewski, przewodni-
czący zarządu. , 

Michał Jeżewski rozpoczął zebranie 
od zaprezentowania porządku zebra-
nia.   A  następnie przedstawił spra-
wozdanie z  pracy przewodniczącego 
i  członków zarządu.   Powiedział, że 
w  ubiegłym roku zarząd zorganizował 
m.in. spotkanie zatytułowane  Latino 
day,  turniej gry w  scrabble, cykliczne 
spotkania podczas których uczestnicy 
grali w gry planszowe. Spotkania odby-
wały się we wtorki, w kawiarni Art. Cafe. 
Odbyło się, wspólnie z  Towarzystwem 
Komorowianie, sprzątanie Komorowa. 
Przewodniczący wspomniał również 
o  letniej, komorowskiej   imprezie ple-
nerowej Zielono mi. Festyn ten również 
organizowany był we współpracy z  ko-
morowskimi stowarzyszeniami.

Ważnym punktem zebrania było spra-
wozdanie z  wydatkowania funduszu 
osiedlowego za rok 2017 a także przed-
stawienie propozycji rozdysponowania 
funduszu na rok kolejny. I tak, przewod-
niczący po konsultacji z  członkami za-
rządu, a  także mieszkańcami, zapropo-
nował, aby kwotę funduszu osiedlowego 
w wysokości 62 725, 63 zł przeznaczyć 
na następujące działania:
- 41 000 zł – przeznaczyć na organizację 
wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, 
turystycznych przez zarząd Osiedla Ko-
morów samodzielnie oraz wspólnie z or-
ganizacjami pozarządowymi działający-
mi na terenie osiedla;
- 8 000 zł – przeznaczyć na organiza-
cję wydarzeń sportowych przez  zarząd 
osiedla Komorów samodzielnie, a także 
wspólnie z pozarządowymi organizacja-
mi działającymi na terenie osiedla Ko-
morów;
- 10 000 zł przeznaczyć na urządzenia 
rekreacyjno-sportowe;
- 3 725,63 zł przeznaczyć na dokarmia-
nie i sterylizację bezdomnych psów i ko-
tów.

Zaproponowany przez przewodniczą-
cego podział środków został przegłoso-
wany. W  zebraniu uczestniczyło prze-

szło 60 osób, jednak uprawnionych do 
głosowania było 37 osób. 35 mieszkań-
ców poparło wniosek przewodniczące-
go, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Drugą cześć zebrania stanowiły spra-
wy wniesione, czyli głosy zebranych 
mieszkańców, a  także wnioski do bu-
dżetu gminy na 2018 rok. Najważniej-
szą i  najbardziej dziś aktualną spra-
wą dla  mieszkańców Komorowa jest 
modernizacja Alei Marii Dąbrowskiej, 
a  w  szczególności rozwiązanie proble-
mu z  systematycznie zwiększającym 
się na niej ruchem drogowym i brakiem 
bezpieczeństwa. Warto dodać, że przy 
Alei Marii Dąbrowskiej jest przejście do 
szkoły. Obecni na zebraniu mieszkańcy 
wskazywali, że w  godzinach szczytu, 
czyli rano między 7.00 a 10.00 i po 16.00 
samochody jeżdżą non-stop.

Obecnie został ogłoszony przez SARP 
(Stowarzyszenie Architektów Polskich) 
konkurs na modernizację tej ulicy. Mi-
chał Jeżewski wyraził jednak obawę, że 
nawet modernizacja ulicy nie  rozwiąże 
problemu. 

Wśród innych tematów poruszone było 

zagadnienie remontów ulic. Mieszkańcy 
złożyli wnioski do budżetu gminy m.in. 
na remont i odwodnienie ulicy Ryszarda, 
modernizację ulicy Kredytowej. Jedna 
z  mieszkanek zaproponowała aby Ko-
morów był miejscowością monitorowa-
ną. Poruszony był temat samochodów, 
które parkowane są w  okolicy komisu 
samochodowego. Policja i samorządow-
cy upominają właściciela komisu, ale on 
wydaje się być bezkarny. Mieszkańcy 
kilku ulic wnosili o uzupełnienie pojedyn-
czych lokalizacji o kosze na śmieci i ko-
sze na psie odpady. Podczas zebrania 
rozmawiano także o zagrożeniach, które 
powstają w  wyniku zasypywania terenu 
przy stawie w Pęcicach. 

Zebranie mieszkańców osiedla Komo-
rów trwało przeszło trzy godziny. Padały 
też głosy ze strony mieszkańców, aby 
zebrania organizować częściej, nie  tyl-
ko raz w roku. Przy takiej częstotliwości 
nie  można omówić wszystkich spraw 
ważnych dla mieszkańców – przekony-
wali uczestniczący w  zebraniu miesz-
kańcy Komorowa.

 Beata Izdebska-Zybała 

rok. Zaproponowała, aby w budżecie gmi-
ny znalazły się następujące działania:
- przebudowa ulic: Skośnej z  Borówko-
wą, Ciszy Leśnej i Reja;
- wykonanie dokumentacji projektowej: 
ul. Reja do ul. Pruszkowskiej, ul. Jedliny, 
ul. Osieckiej, ul. Podleśnej;
- budowa strefy rekreacyjnej – w ramach 
dalszej realizacji inwestycji pn. budowa 
Centrum Sportu w Granicy; 
- wykonanie nakładki asfaltowej w  uli-

cach: Filmowej, Sabały i Podleśnej;
- wykonanie zadaszenia nad wejściem do 
świetlicy;
- wykonanie oświetlenia w ulicach: łączni-
ku Dębowej i   Reja, Borówkowej, Szczę-
śliwej, Rekreacyjnej, Jagodowej, Podle-
śnej trzy latarnie od strony ulicy Osieckiej 
oraz przy parkingu przy świetlicy, ;
- odwodnienie ulicy Kochanowskiego.

W końcowej części zebrania mieszkańcy 
również zgłaszali wnioski do budżetu. Poru-

szony został temat modernizacji ulicy Prusz-
kowskiej, która jest drogą powiatową. Radni 
i przewodniczący wskazywali jak ważny jest 
to temat i zapewnili, że nie pozwolą, aby ulica 
Pruszkowska stała się drogą łączącą większe 
miejscowości, ale dołożą wszelkich starań 
w rozmowach z urzędnikami Powiatu Prusz-
kowskiego, aby droga była bezpieczna, żeby 
mieszkańcy, w tym dzieci, mogli swobodnie 
po niej poruszać się, zarówno pieszo jak i na 
rowerach. Beata Izdebska-Zybała 

Zebrania
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Suchy Las 

Zebranie zwołał i prowadził sołtys 
Edward Chruściak. 

Zebranie po raz pierwszy odbyło się 
w nowo wybudowanym budynku świetli-
cy przy ulicy Księdza Michała Woźniaka. 
Rozpoczęło się w  pierwszym terminie 
i uczestniczyło w nim dwadzieścia osób. 
Sołtys Edward Chruściak rozpoczął od 
zaprezentowania porządku zebrania, 
wyboru sekretarza zebrania, a  następ-
nie przedstawił sprawozdanie z  pracy 
sołtysa i  rady sołeckiej za ostatni rok. 
Sołtys powiedział, że został zorganizo-
wany Dzień Dziecka w ramach, którego 
najmłodsi pojechali na wycieczkę do 
Wilanowa, odbyło się otwarcie świe-
tlicy, mieszkańcy uczestniczyli w  do-
żynkach, wiejskich Suchego Lasu, jak 
również Dożynkach Gminnych. Sołtys 
podziękował mieszkańcom za zaanga-
żowanie i udział w organizacji dożynek.  

Michałowice-Wieś 

Zgodnie z zarządzeniem sołtys, Adria-
ny Król-Popiel we wtorek, 20 wrze-

śnia odbyło się zebranie mieszkańców 
w sali przy ul. Raszyńskiej 34.  

Po przedstawieniu przez  sołtys, Ad-
rianę Król-Popiel porządku zebrania,  
a  także zatwierdzeniu go przez  miesz-
kańców, przystąpiono do wyboru sekre-
tarza zebrania, którym został Krzysztof 
Ozimek – członek rady sołeckiej.

W ramach ubiegłorocznego budżetu so-
łeckiego samorządowcom udało się prze-
prowadzić cykliczne zajęcia plastyczne 
dla dzieci, warsztaty malarstwa i rysunku 
dla młodzieży i dorosłych oraz warsztaty 
laboratorium juniora. W  ramach budżetu 
dla  mieszkańców zorganizowana został 
zabawa andrzejkowa oraz  bal karnawa-
łowy. W  trakcie minionego roku nie  za-
brakło również wydarzeń aktywizujących 
mieszkańców na sportowo. Odbyły się 
cykliczne zajęcia pilatesu, a  mieszkańcy 
dwukrotnie wzięli udział w  spływach ka-
jakowych. Do tego w Michałowicach-Wsi 
prowadzone były warsztaty teatralne i fo-
tograficzne, a także zorganizowany został 
wyjazd na warsztaty teatralne. Jak co roku 
mieszkańcy spotkali się także na wspól-
nym ognisku, gdzie przy wspólnych roz-
mowach żegnali odchodzące lato.

Spośród zgłoszonych wniosków pod-
czas ostatniego zebrania udało się zre-
alizować następujące sprawy: wykonana 
została dokumentacja związana z przebu-
dową mostka nad rzeką Raszynką, wyko-
nany został projekt wodociągu i kanalizacji 
w  ulicy Błękitnej, w  części ulicy Borow-
skiego wykonano nawierzchnię, dokonano 
zmiany ziemi wraz z nasadzeniem u zbiegu 
ulic Poniatowskiego i Szarej, przedłużoną 
ciąg chodnika przy ul. Poniatowskiego, 

zrealizowano wykonanie projektu przebu-
dowy ul. Zgody, na terenie ul. Wesołej i Ko-
lejowej dokonano nasedzeń, podpisana 
została umowa na przebudowę ul. Kaszta-
nowej od mostka do granicy z Puchałami, 
w trakcie projektowania jest oświetlenie ul. 
Borowskiego, w  realizacji jest wykonanie 
oświetlenia ul. Parkowej.  

W  trakcie zebrania mieszkańcy Mi-
chałowic Wsi, jednogłośnie – 22 głosy 
– podjęli uchwałę dotyczącą przezna-
czenia budżetu na rok 2018. Mieszkań-
cy zdecydowali, aby kwotę 40 000,00zł 
przeznaczyć na zajęcia kulturalne, 
a kwotę 7 608,75 zł na zajęcia sportowe. 
Łączny budżet Michałowic Wsi na rok 
2018 wyniesie 47 608,75 zł.

W  propozycjach zgłaszanych przez 

mieszkańców do budżetu gminy na rok 
2018 znalazło się m.in. takie potrzeby 
jak: wykonanie kanału sanitarnego w ul. 
Borowskiego, przebudowa mostka na 
rzece Raszynce, wykonanie wodociągu 
ul. Parkowej, oświetlenie ul. Borowskie-
go, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 
Poniatowskiego i Kasztanowej.

W punkcie sprawy wniesione znalazły 
się takie sprawy jak otwarcie wiaduktu 
w ciągu ul. Czystej, bezpieczeństwa na 
ulicy Poniatowskiego i Szarej, na której 
wieczorową porą dochodzi wyścigów 
samochodowych, organizacja ruchu na 
ul. Zgody. W  Michałowicach Wsi poru-
szony został również temat wspólnego 
biletu ZTM/WKD. 

Mariusz Marcysiak 

Zebrania
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W sposób szczególny podziękował Han-
nie Tumiłowskiej, Jadwidze i  Dariuszo-
wi Olszakom, Andrzejowi Zielińskiemu 
z rodziną, Katarzynie Ciesielskiej i jej sy-
nom: Łukaszowi i  Mateuszowi, Krzysz-
tofowi Ciemieńskiemu z rodziną, Monice 
i Waldkowi Bąkiewiczom, Marzenie Wi-
śniewskiej, Piotrowi Michalakowi z żoną 
i  Bogusi Kwaśnej. Również Krzysztof 
Grabka, wójt gminy Michałowice, po-
dziękował mieszkańcom za aktywny 
wkład w organizację gminnych dożynek. 
Na ręce sołtysa przekazał dyplom z po-
dziękowaniami i gminne upominki. 

Sołtys zaprezentował również spra-
wozdanie z  wydatkowania budżetu so-
łeckiego na rok 2017. Powiedział, że 
fundusz zostanie wydany w całości. Do 
tej pory został zakupiony sprzęt i wypo-
sażenie do świetlicy, zakupione zostało 
wyposażenie kuchni, odkurzacz. Zostały 
nasadzone drzewa i  krzewy na terenie 
wokół świetlicy, a także przygotowany 

został teren pod boisko do piłki siatko-
wej (została posadzona trawa). Z fundu-
szu sołeckiego finansowane są zajęcia 
pilates, odbywają się raz w  tygodniu – 
w poniedziałki o godz. 19.15.

Zasadniczym punktem zebrania było 
przegłosowanie funduszu sołeckiego 
na rok 2018. Budżet w tym roku wynosi 
18 566,79 zł. 

Mieszkańcy, poprzez jednomyślne 
głosowanie, zdecydowali, aby przezna-
czyć go na następujące cele:
- na imprezy kulturalne związane z po-
znawaniem dziedzictwa kulturowego 
oraz  imprezy aktywizujące   mieszkań-
ców – 13 566, 79 zł;
- na zajęcia gimnastyczne i sportowe – 
3 000  zł;
- na zakup produktów i  żywności pod-
czas spotkań z mieszkańcami w świetli-
cy – 2 000 zł.

Kolejny punktem zebrania były pro-
pozycje mieszkańców do budżetu gmi-

ny Michałowice, jak również sprawy 
wniesione. Sołtys złożył wniosek o wy-
budowane garażu, usytuowany były-
by na terenie przy świetlicy. W garażu 
przechowywane byłyby sprzęty typu 
namiot, grill, krzesła, stoły i inne. Miesz-
kańcy wnioskowali również o  przejęcie 
przez gminę (obecnie jest to droga po-
wiatowa) ulicy Księdza Michała Woź-
niaka, a także zgłosili prośbę o  wybu-
dowanie nowej nawierzchni boiska do 
piłki siatkowej. W sprawach wniesio-
nych mieszkańcy zwrócili uwagę na 
zarośnięte krzakami skrzyżowanie ulic 
Sąsiedzkiej, Rodzinnej i Księdza Micha-
ła Woźniaka. Wnioskowali o  przycięcie 
krzewów i  zwiększenie widoczności 
w tym miejscu.

Na zakończenie spotkania Agnieszka 
Kwaśna, członek rady sołeckiej, złożyła 
swoją rezygnację.

Beata Izdebska-Zybała 

Osiedle Michałowice 

W piątek, 22 września szkoła pod-
stawowa w Michałowicach gościła 

mieszkańców osiedla Michałowice na 
corocznym zebraniu.

Oficjalnego otwarcia zebrania doko-
nała przewodnicząca Zarządu Osiedla 
Michałowice, Beata Rycerska.  

Pierwszymi punktami, jakimi zajęli się 
mieszkańcy było przyjęcie porządku ze-
brania, wybór sekretarza, którym został 
Paweł Cichocki oraz przyjęcie protokołu 
z zebrania z 21 września 2016 r.

Wzorem ubiegłego roku tematów 
nie  zabrakło, a samo zebranie okazało 
się jednym z  dłuższych zebrań samo-
rządowców z  mieszkańcami w  naszej 
gminie. Podsumowanie działalności 
zarządu rozpoczęło część dotyczącą 
sprawozdania z  realizacji projektów ak-
tywizujących mieszkańców oraz  wnio-
sków z ostatniego zebrania. Dodajmy, iż 
projekty były sfinansowane z  funduszu 
osiedla, który zgodnie z  uchwałą rady 
gminy Michałowice  posiadają wszystkie 
sołectwa i osiedla.

Wśród wydarzeń, w których uczestni-
czyli mieszkańcy znalazły się m.in. zaję-
cia plastyczne dla dzieci i dorosłych, ro-
dzinne spotkania z grami planszowymi, 
pokazy filmowe w  sali multimedialnej, 
gimnastyka dla dorosłych, zajęcia nordic 
walking, zajęcia teatralne dla dzieci. Od-
był się spektakl teatralny „Shirley Valen-
tine”, warsztaty fotograficzne, warsztaty 
decoupage, warsztaty plastyczne w ra-
mach kiermaszów świątecznych, warsz-
taty chemiczne – laboratorium juniora. 
Mieszkańcy uczestniczą w spotkaniach 
brydżowych, do których dołączyły gry 
planszowe dla  dorosłych, a w  czerwcu 

odbyło się coroczne sprzątaniu osie-
dla zakończone wspólnym pieczeniem 
kiełbasek. Z funduszu osiedla została 
zamontowana piaskownica na strefie 
rekreacji, zostały kupione dwa namio-
ty, które wykorzystywane są w  trakcie 
imprez plenerowych, oraz  ekspres do 
kawy. Na wniosek Zarządu zostało zain-
stalowane lustro ułatwiające ruch drogo-
wy na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Topo-
lowej, oraz  zostały wydzielone miejsca 
parkingowe w  bezpośrednim położeniu 
sklepów na ul. Jesionowej.

Decyzją mieszkańców – 22 głosy 
– osiedla Michałowice budżet fundu-
szu osiedla na rok 2018, który wynie-
sie 62  725,63 zł, wzorem lat ubiegłych 

przeznaczony zostanie na zajęcia kul-
turalno-sportowe integrujące społe-
czeństwo,  w tym: 30 000 zł na zajęcia 
kulturalne, 20  000 zł zajęcia sportowe, 
6 000 zł na zakup sprzętu sportowego, 
który zostanie zainstalowany na terenie 
skateparku, 6 725,63 zł na zakupy zwią-
zane z  prowadzeniem zajęć kulturalno-
-sportowych.

Jarosław Hirny-Budka z  ramienia Za-
rządu Osiedla Michałowice przedstawił 
informację na temat zmiany studium 
dotyczącym terenu „Reguły, Al. Jero-
zolimskie”. Zgodnie ze wskazówkami 
wojewody mazowieckiego, gmina przy-
stąpiła do opracowania studium, czego 
konsekwencją jest Analiza możliwości 

Zebrania
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Sokołów  

Coroczne, wrześniowe zebranie 
z mieszkańcami Sokołowa odbyło się 

w świetlicy Oaza Spokoju. Zebranie zwo-
łał i  prowadził sołtys Sokołowa, Bartosz 
Lewandowski. 

Zebranie rozpoczęło się od przedsta-
wienia porządku zebrania. Następnie 
sołtys Sokołowa Bartosz Lewandowski 
przedstawił protokół z  poprzedniego 
zebrania, a następnie odczytał sprawoz-
danie z prac Rady Sołeckiej Sokołowa. 
W  ostatnim roku rada zorganizowała 
dla  mieszkańców spotkanie wigilijne, 
w czerwcu dzieci pojechały na wyciecz-
kę do Magicznych Ogrodów koło Jano-
wa i Kazimierza, została również zorga-
nizowana dla  mieszkańców wycieczka 
do Jury Krakowsko – Częstochowskiej, 
odbył się także piknik pieczonego ziem-
niaka.  Sprawozdanie z prac rady sołec-
kiej było jednocześnie sprawozdaniem 
z  wydatkowania budżetu sołeckiego. 
Sołtys zapewnił mieszkańców, że cały 
fundusz sołecki na 2017 rok będzie wy-
datkowy do końca roku, zgodnie z prze-
znaczeniem i  głosowaniem mieszkań-
ców.

Zasadniczym powodem zebrania 
mieszkańców było przyjęcie funduszu 
sołeckiego na rok 2018, który w roku wy-
nosi 29 481,05 zł. Uczestniczący w ze-
braniu mieszkańcy (osiem osób)  jed-
nogłośnie ustalili, aby na organizację 
imprez kulturalnych przeznaczyć 10 tys. 
zł, zaś   na aktywizacje mieszkańców 
przez  udział w  spotkaniach krajoznaw-
czych - 17 tys. zł. Resztę kwoty fundu-
szu, czyli przeszło 2  481,05 zł, miesz-
kańcy zdecydowali, aby przeznaczyć na 
zakupy związane z  organizacją imprez 
i spotkań w świetlicy.

Podczas zebrania poruszony został 
temat zagospodarowania oczka wodne-
go – jako miejsca przestrzeni publicznej 
dla mieszkańców. W tym roku odbył się 

tam, bardzo udany, piknik pieczonego 
ziemniaka. Obecny na zebraniu Krzysz-
tof Grabka, wójt gminy Michałowice, po-
wiedział, że jeszcze w tym roku oczko-
wo wodne będzie oświetlone – zostanie 
zainstalowanych 13 lamp, jak również 
zamontowane zostaną dwa drewnia-
ne mostki. Warto dodać, że świetlica, 
w  której odbyło się zebranie, w  tym 
roku przeszła remont. Budynek został 
ocieplony, wewnątrz odnowiono ściany 
i  podłogi. Remont kosztował przeszło 
130 000 złotych.  

Głównym tematem rozmów samo-
rządowców z  mieszkańcami Sokołowa 
była infrastruktura. Rozmawiano o  re-
moncie ulicy Rodzinnej, która w części 
już została zmodernizowana,  oraz ulicy 

Wspólnoty wiejskiej. Mieszkańcy wska-
zywali na źle funkcjonującą sygnalizację 
świetlną przy ulicy Sokołowskiej. Samo-
chody wyjeżdżające z  ulicy Rodzinnej 
muszą długo stać na czerwonym świe-
tle, ponieważ zmienia się rzadko. Szcze-
gólnie niebezpieczne jest to wtedy, gdy 
na zmianę światła na zielone czekają 
dzieci.     

Mieszkańcy złożyli do budżetu gmi-
ny na rok 2018 m. in. wnioski: o  kon-
tynuowanie zagospodarowania oczka 
wodnego, o odwodnienie ulicy Rodzin-
nej, oświetlenie ulicy Wąskiej, budowę 
ścieżki rowerowej przy ulicy Sokołow-
skiej, modernizację i  przebudowę ulicy 
Wspólnoty wiejskiej i  remont ulicy Gro-
madzkiej.

potrzeb i  rozwoju oraz  bilans terenów 
przeznaczonych pod zabudowę gmi-
ny Michałowice. W ramach konsultacji 
społecznych związanych ze studium, 
w  czerwcu odbył się spacer badawczy 
oraz spotkanie w Urzędzie Gminy, gdzie 
mieszkańcy uczestniczyli w debacie ple-
narnej, a jej szczegóły zostały zawarte 
w raporcie ze spotkania. Jak relacjono-
wał Jarosław Hirny-Budka, mieszkańcy 
prezentowali różne oczekiwania, co do 
zagospodarowania omawianego obsza-
ru, a według niego wiodącym było prze-
znaczenie terenu pod zabudowę miesz-
kaniowo-usługową.

Przewodniczą Zarządu Osiedla Mi-
chałowice, Beata Rycerska poinfor-
mowała mieszkańców, iż innym obsza-
rem, nad którym aktualnie trwają praca 

związane z opracowaniem studium jest 
teren   między ul. Topolową, Regulską 
i Torfową, teren, na którym znajdują się 
zbiorniki retencyjne. W tej sprawie rów-
nież odbył się spacer badawczy,   spo-
tkanie konsultacyjne. Oraz zostało prze-
prowadzone badanie ankietowe.  

Kolejnym punktem zebrania były pro-
pozycje mieszkańców do budżetu gmi-
ny na rok 2018, a wśród nich znalazły 
się m.in. budowa żłobka publicznego, 
wytyczenia przejścia dla  pieszych na 
ul. Szkolnej, dokonanie nasadzeń na 
terenie skateparku, drabinki do ćwi-
czeń dla  młodzieży, budowa ścieżki 
rowerowej w  ciągu ul. Jesionowej, in-
stalacja nowych tablic informacyjnych, 
zorganizowanie dojazdu do kolejki WKD 
dla  miejscowości bardziej oddalonych, 

wyodrębnia przy ulicy Popiełuszki stre-
fy rekreacji dla mieszkańców z altanami 
i  wydzielonymi miejscami na ognisko 
i grilla oraz stworzenie SMS-owego sys-
temu powiadomień mieszkańców gminy.

W części dotyczącej spraw wnie-
sionych, które były ostatnim punktem 
zebrania, mieszkańcy najczęściej zgła-
szali swoje uwagi związane z  bezpie-
czeństwem, a dokładniej ruchu drogo-
wego. Dotyczyło to zarówno parkowania 
w  pobliżu sklepów na ul. Jesionowej, 
parkowania w  pobliżu terenu szkoły 
oraz  ulicy Ludowej, gdzie znajduje się 
przychodnia lekarska. Jednym z  wnio-
sków mieszkańców była również zmiana 
organizacji ruchu na ul. Ludowej na jed-
nokierunkową.

Mariusz Marcysiak 

Zebrania
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Reguły  

Jak co roku mieszkańcy Reguł spotkali 
się na sołeckim zebraniu, które w tym 

roku odbyło się w nowej świetlicy zloka-
lizowanej w  zabytkowym parku przy ul. 
Wiejskiej.

Tematów zebrania jak zawsze było 
wiele, a rozpoczęło je przyjęcie porząd-
ku zebrania oraz wybór sekretarza.  

Zastępca kom. Asp. Szt. Witold Gołyń-
ski oraz  dzielnicowy sierż. Mariusz Szy-
manek wysłuchali uwag mieszkańców do-
tyczących bezpieczeństwa w  sołectwie, 
a  dokładniej jego zagrożeń związanymi 
m.in. z nieprzestrzeganiem przez kierow-
ców przepisów ruchu drogowego w tym: 
zawracania na skrzyżowaniu Al. Jerozo-
limskie/Regulska raz przejazdu samocho-
dów ciężarowych – TIR – ulicą Regulską.

Kolejnym punktem było przyjęcie 
przez mieszkańców protokołu z zebrania 
z dnia 28 września 2016r. oraz sprawoz-
dania z  działalności sołtys i  rady sołec-
kiej. W  minionym roku zorganizowano: 
wycieczkę familijna do Warszawy [Wi-
lanów, Niewidzialna Wystawa, Planeta-
rium, Ogrody Biblioteki Uniwersyteckiej], 
wyjazd do Matecznika Mazowsze na 
sztukę „Przekręt niedoskonały” i  recital 
Ireny Santor,  mikołajkowe widowisko 
estradowe dla  dzieci, spotkanie wigilijne 
i wielkanocne dla mieszkańców oraz kon-
cert Marka Rawskiego, przedstawienie 
dla  dzieci „Czerwone Jabłuszko”, spływ 
kajakowy rzeką Pilicą, festyn z okazji Dnia 
Dziecka oraz uroczyste otwarcie świetlicy.

Cyklicznie odbywały się zajęcia: gor-
donki, pilates, samoobrony i zumby. 

Na zakończenie części związanej ze 
sprawozdaniem z  działalności, sołtys, 
Magdalena Krajnik-Partyka wręczyła pa-
miątkowy dyplom Marianowi Jędrasowi, 
który w znaczący sposób przyczynił się do 
opracowania rysu historycznego Reguł.  

Fundusz sołecki, który w  2018 roku 
wyniesie 62 725,63 zł zgodnie z  wolą 
mieszkańców został rozdysponowany 
na następujące działalności:
- organizację przedsięwzięć   kultural-
nych   aktywizujących mieszkańców –  
39 725,63 zł,
- organizacja przedsięwzięć sportowych 
i rekreacyjnych – 10 000,00 zł,
- zorganizowanie i umiejscowienie punk-
tu informacyjnego historycznego wsi 
Reguły – 5 000,00 zł,
- wyposażenie świetlicy – 8 000,00 zł.

Ważnym punktem zebrania z dnia 26 

września było uzupełnienie składu rady 
sołeckiej. Nowym członkiem została wy-
brana Alicja Więckowska.

Przed zgłoszeniem przez  mieszkań-
ców propozycji do budżetu na rok 2018, 
wójt gminy Michałowice, Krzysztof 
Grabka przedstawił stan realizacji wnio-
sków z roku ubiegłego, a następnie wy-
słuchał nowych, wśród których znalazło 
się: oświetlenie ścieżki rowerowej łączą-
cej Reguły z Michałowicami oraz Reguły 
z Pęcicami, modernizacja ul. Regulskiej 
wraz z jej odwodnieniem i ułożeniem cią-
gu pieszo-rowerowego, ustawienie na te-
renie strefy rekreacji podwójnej huśtawki 
dla  dzieci, wybudowanie zadaszonego 
przystanku szkolnego przy ul. Ogrodo-
wej/Regulska, wybudowanie ciągu pie-
szo-rowerowego mającego na celu sko-
munikowanie mieszkańców ul. Zielonej, 
Czarnieckiego z  ul. Aleja Powstańców 
Warszawy, wytyczenie i  konserwacja 
ścieżki rowerowej wzdłuż rzeczki Ra-
szynki, na trasie mostek Malichy – mo-
stek ul. Aleja Powstańców Warszawy, 
opracowanie projektu budowy zespołu 
edukacyjnego szkoła-przedszkole-żło-
bek w  Regułach, wykonanie chodnika 
wzdłuż ul. Granicznej – od Derenio-
wej do ul. Aleja Powstańców Warsza-
wy, wyznaczenie i  wykonanie przejścia 
dla  pieszych na ul. Kuchy, poszerzenie 
ścieżki rowerowej reguły-Michałowice 

i przekształcenie jej w ciąg pieszo-rowe-
rowy, wykonanie trwałej nawierzchni na 
ul. Złotej Rybki oraz Torfowej.

Bardzo miłym akcentem kończącym 
tegoroczne zebranie były podzięko-
wania, jakie mieszkańcy Reguł złożyli 
swoim samorządowcom oraz  za po-
średnictwem wójta gminy Michałowice, 
Krzysztofa Grabki Urzędowi i  Radzie 
Gminy. Były to podziękowania za wybu-
dowanie wspaniałej świetlicy, która już 
od pierwszych dni pełni rolę miejsca ak-
tywizującego mieszkańców.  

 Mariusz Marcysiak 

Jednocześnie mieszkańcy zobowią-
zali obecną na zebraniu radną powiatu 
pruszkowskiego Aurelię Zalewską, aby 
przygotowała odpowiedź w sprawie, czy 
został przez powiat zabezpieczony teren 

wzdłuż ulicy Sokołowskiej, pod budowę 
ścieżki rowerowej.     

Edward Kozłowski, w sprawach wnie-
sionych, zgłosił wniosek, aby wyłączyć 
teren Sokołowa z  całego studium za-

gospodarowania przestrzennego gmi-
ny. Mieszkańcy wnioskowali również, 
aby gmina regularnie przycinała gałęzie 
drzew w  pobliżu kabli linii energetycz-
nych. Beata Izdebska-Zybała 

Nowi mieszkańcy gminy

Julia Jędrzycka
Reguły
ur. 1.06.2017 r
waga 3275 g, wzrost 54 cm

Zebrania
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Nowa Wieś   

Zgodnie z zawiadomieniem sołtysa 
Nowej Wsi, Mariana Bośki w czwar-

tek, 28 września odbyło się zebranie so-
łeckie. 

Po zatwierdzeniu porządku zebrania, 
wyborze sekretarza oraz  przyjęciu pro-
tokołu z  zebrania z  dnia 22 września 
2016 r., sołtys, Marian Bośka przedsta-
wił sprawozdanie z działalności sołtysa 
i rady sołeckiej za okres od 23.09.2016r. 
do 28.09.2017r. W tym czasie w  celu 
omówienia niezbędnych aspektów zwią-
zanych z inwestycjami na terenie sołec-
twa, a także wykorzystaniem środków 
z funduszu sołeckiego rada zbierała się 
dziesięciokrotnie. Rada w ramach swo-
ich kompetencji zgłaszała do Urzędu 
Gminy wszelkiego rodzaju niedogodno-
ści mieszkańców związane z przepełnie-
niem studzienek na ul. Polnej i  Kamel-
skiego, gdzie po obfitych opadach woda 
zalewa posesje. W minionym roku udało 
się wykonać uzupełnienie nawierzchni 
oraz oznakowania na ulicach Nowej Wsi.  

Elżbieta Biczyk, jako radna, ale i czło-
nek rady sołeckiej  sołectwa Nowa Wieś 
przedstawiła mieszkańcom przedsię-
wzięcia zrealizowane w  ramach fundu-
szu sołeckiego. 

Wśród nich znalazły się takie wydarze-
nia jak:
– zajęcia gimnastyczne dla mieszkanek 
Nowej Wsi,
– pilates,
– zajęcia samoobrony, na których panie 
poznawały techniki radzenia sobie w sy-
tuacjach zagrożenia,
– w listopadzie odbył się koncert z okazji 
Dnia Niepodległości,
– również w  listopadzie odbył się kon-
cert muzyki irlandzkiej połączony z po-
kazem tańca,
– 3 grudnia zorganizowana została za-
bawa choinkowa, w której udział wzięło 
ponad 100 dzieci,
– w  okresie przedświątecznym odbyły 
się warsztaty robienia aniołów z  masy 

solnej oraz warsztaty Decoupage,
– w styczniu odbyła się zabawa karna-
wałowa dla dorosłych mieszkańców No-
wej Wsi,
– z okazji Dnia Kobiet odbył się uroczy-
sty koncert, także w marcu mieszkańcy 
wysłuchali koncertu na szklanej harfie,
– w  kwietniu mieszkańcy wybrali się 
do Matecznika Mazowsze na spektakl 
„Lekko nie Będzie”,
– 11 czerwca wspólnie z Osiedlem Gra-
nica oraz Urzędem Gminy zorganizowa-
ny został festyn z  okazji Dnia Dziecka 
połączony z otwarciem boiska,
– w trakcie minionego roku odbywały się 
przedstawienia teatralne dla dzieci,
– w  ramach funduszu został dokonany 
zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej,
– sołtys wraz z  radą sołecką uczestni-
czył w organizowanym przez Koło Eme-
rytów, Rencistów i  Inwalidów w  Nowej 
Wsi spotkaniu wigilijnym oraz spotkaniu 
wielkanocnym, które było również połą-
czone z uroczystością  30-lecia koła,
– w  czerwcu sołectwo uczestniczyło 
w  festynie z okazji Dni Gminy Michało-
wice,
– we wrześniu podczas corocznych do-
żynek, sołectwo Nowa Wieś zajęło III 
miejsce w  konkursie na najpiękniejszą 
kompozycję dożynkową. 

Na podstawie art. 3 ustawy 1 z  dnia 
21 lutego 2014 r. o  funduszu sołeckim, 
który w 2018 roku wyniesie 62 725,63 zł 

zgodnie z  wolą mieszkańców zostanie 
przeznaczony: 6 300,00 zł zakup namio-
tu oraz mebli cateringowych, 12 000,00 
zł organizacja zajęć sportowy i  rekre-
acyjnych dla  mieszkańców Nowej Wsi, 
2 500,00 zł zakupy związane z organiza-
cją przedsięwzięć kulturalnych i sporto-
wych, 41  925,63 zł organizacja imprez 
i zajęć aktywizujących mieszkańców.  

W części dotyczącej bezpieczeństwa 
sołectwa mieszkańcy zgłaszali dzielni-
cowemu mł. asp. Pawłowi Biegalew-
skiemu swoje uwagi związane z  prze-
jazdem samochodów ciężarowych – TIR 
– ulicą Główną, trudności z  wyjazdem 
z  ulicy Głównej w  kierunku Grodziska 
Mazowieckiego, a także zakłóceniami 
spokoju przez lokalnego przedsiębiorcę.   

W propozycjach do budżetu gminy na 
rok 2018 mieszkańcy Nowej Wsi zgło-
sili potrzebę budowy nowej świetlicy, 
dokończenie budowy kanalizacji w  so-
łectwie Nowa Wieś, budowa strefy re-
kreacji, przebudowa ul. Przedszkolnej 
i  Spacerowej, przebudowa odnogi od 
ul. Brzozowej 73 do 75, przebudowa ul. 
Rzemieślniczej i  Wspólnej, dalsze upo-
rządkowanie numeracji działek i budyn-
ków w  Nowej Wsi, likwidacja zastojów 
wodnych na ulicach Polnej, Łąkowej 
poprzez wykonanie dodatkowych studni 
chłonnych i  uzupełnienie oznakowania 
dróg w sołectwie.

Mariusz Marcysiak 

Wiktoria Janina Wrzosek

ur. 12.05.2017 r., 
waga 3400 g, wzrost 54 cm.

Zebrania
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Działo się …

Dożynki Gminne 2017 
Dożynki to uwieńczenie ciężkiej pra-
cy rolników. Każdego roku w  naszej 
gminie święto to przyciąga wielu 
mieszkańców i  zaproszonych gości. 
Nie inaczej było i  w  tym roku, kiedy 
to w niedzielę, 3 września odbyło się 
Gminne Święto Plonów.

Tegoroczne uroczystości odbyły się w 
zabytkowym parku w Regułach, a na 

uczestników czekało wiele atrakcji, w tym 
liczne koncerty. Zanim jednak na dożyn-
kowej scenie zaprezentowali się artyści 
przed ołtarzem stanęły dożynkowe wień-
ce z  poszczególnych sołectw i  została 
odprawiona msza święta. Nabożeństwo 
odprawił ks. Grzegorz Jasiński, proboszcz 
kościoła w Pęcicach.

Po mszy świętej, przy pieśni „Plon, nie-
siemy plon” w wykonaniu Zespołu Pieśni 
Tańca Politechniki Warszawskiej, staro-
stowie dożynek, Marzena i  Artur Micha-
lakowie z Suchego Lasu przekazali prze-
piękny i pachnący bochen chleba wójtowi 
Gminy Michałowice, Krzysztofowi Grab-
ce.

W  swoim wystąpieniu wójt, Krzysztof 
Grabka    dziękował wszystkim rolnikom 
za wytrwałość i optymizm w   ich ciężkiej 
pracy. Powiedział, że dzięki ich trudo-
wi, możemy być pewni, że nie zabraknie 
chleba.  Podziękował mieszkańcom za 
pięknie przygotowane stoiska z  płodami 
rolnymi. Znajdujące się na nich warzywa 
pochodziły z własnych upraw, mimo tego, 
iż nasza gmina z racji bliskiego położenia 
z Warszawą nie posiada zbyt wielu, a tym 
bardziej obszernych areałów rolnych. 

Oczywiście na dożynkach nie  mogło 
zabraknąć tradycyjnych konkursów – na 
najładniejszą kompozycję dożynkową, 
a  także na najpiękniejszy kapelusz dam-
ski i męski. Bez wątpienia wysoki poziom 
wszystkich   prezentacji, które zostały 
wykonane z  niezwykłą pieczołowitością 
sprawiło jurorom nie lada orzech do zgry-

zienia, a zgromadzoną publiczność wpro-
wadziły w zachwyt. 
Najpiękniejszy kapelusz damski:
I miejsce – Barbara Seń – Pęcice;
II miejsce – Zosia Bejda – Michałowice;
III miejsce – Agnieszka Redlich – Reguły.
Najpiękniejszy kapelusz męski
I miejsce – Agnieszka Redlich – Reguły;
II miejsce – Rafał Kupnowicki – Pęcice Małe;
III miejsce – Artur Kostera – sołectwo Ko-
morów.
Najpiękniejsza kompozycja dożynkowa
I miejsce – sołectwo Opacz-Kolonia;
II miejsce – sołectwo Suchy Las;
III miejsce – sołectwo Nowa Wieś.

Po części oficjalnej przyszedł czas na za-
bawę, a rozpoczął ją Zespół Pieśni i Tańca 
Politechniki Warszawskiej, który zaprezen-
tował zgromadzonej publiczności repertuar 
pełen kulturowej energii. Kolejnymi arty-
stami na dożynkowej scenie był kierowa-
ny przez Renatę Włodarek chór z Opaczy-
-Kolonii – Czerwone Korale.

W trakcie dożynkowego festynu nie za-
brakło również atrakcji dla najmłodszych. 
Mega strefa zabaw z mega zjeżdżalniami, 
euro bungee, tor aut Carrera, miasteczko 
ruchu drogowego, a także wiele animacji 

i  występ Krzysztofa Janczaka, czyli nie-
zapomnianego Pana Yapy. Nieustanna 
zabawa i liczne konkursy zapewniły dzie-
ciom nie  tylko świetne popołudnie, ale 
i radosne zakończenie wakacji.

Na stoiskach rękodzieła ludowego moż-
na było podpatrzeć jak dawniej powsta-
wały przedmioty codziennego użytku, 
a nawet samemu spróbować kowalskiego 
rzemiosła lub osobiście wybić pamiątko-
wą monetę. 

Na głodnych i  spragnionych czeka-
ły przepyszne pajdy chleba ze smalcem 
i ogórkami kiszonymi, soki i owoce, któ-
rymi częstowała gmina. Oczywiście do-
żynki nie mogły się odbyć bez grochówki, 
do której kolejka ciągnęła się niemal bez 
końca. Dużym zainteresowaniem cieszy-
ło się także stoisko sołectwa Suchy Las, 
w którym prezentowano, a następnie czę-
stowano warzywami. 

Zabawa w pełni, a na scenie pojawił się 
country-rokowy zespół „TARCE”. War-
szawski kwartet zaprezentował się przed 
publicznością z muzyką, w której połączo-
nych jest kilka stylów m.in. blues, country 
i południowy rock. To była naprawdę so-
lidna dawka energii.

Ostatnim punktem tegorocznego dożyn-
kowego festynu był wytęp gwiazdy wieczo-
ru, a  dokładniej zespołu „Trio czyli Kwar-
tet”. Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski, 
Robert Rozmus i Wojciech Kaleta zagościli 
w naszej gminie już po raz drugi, choć tym 
razem bez Wojciecha Kalety. Ich poprzedni 
występ podczas ubiegłorocznych dożynek 
przerwał deszcz, więc w tym roku zarówno 
artyści jak i publiczność nie mogli się do-
czekać występu. Znane i lubiane przeboje 
ABBA, Bee Gees, Krzysztofa Krawczyka 
czy Wojciecha Gąsowskiego bardzo szyb-
ko wprawiły zgromadzoną publiczność 
w  wspaniałą zabawę. Nie obyło się bez 
zabawnych anegdot Piotra Gąsowskiego, 
który bardzo często jest mylony z piosen-
karzem Wojciechem Gąsowskim.

 Mariusz Marcysiak 
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Uroczystości 
w Pęcicach 
51. Rajd „Po Kamienistej Drodze”, 
który odbył się 6 sierpnia, rozpoczął 
uroczystości upamiętnienia żołnierzy 
walczących w  Powstaniu Warszaw-
skim oraz poległych w  boju pod Pę-
cicami. W październiku odbył się XIV 
Rajd Pęcicki - Pęcice 2017, w którym 
młodzież oddała hołd bohaterom 1944 
roku. 

Rajd „Po Kamienistej Drodze
Pod pomnikiem-mauzoleum w Pęcicach 
do apelu wezwani zostali powstańcy z IV 
Oddziały AK Ochota, którzy dokładnie 
73 lata temu stoczyli właśnie pod Pęci-
cami niezwykle trudną bitwę.  Obchody 
rocznicowe, na które uczestnicy przy-
byli w  trzech grupach: kolarskiej, pie-
szej i motorowej zorganizowane zostały 
przy współpracy Kombatantów AK przez 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajo-

Recital Andrzeja Poniedzielskiego 
W sobotę, 16 września przed publicz-
nością zgormadzoną w sali multime-
dialnej Urzędu Gminy wystąpił artysta 
określany jako poeta, muzyk i  saty-
ryk. Oczywiście on sam temu zaprze-
cza i w charakterystycznym dla siebie 
przekazie mówi „Do moich czasów 
były dwa sposoby, by zafrapować lu-
dzi na scenie: forma bądź treść. Ja 
wprowadziłem trzeci – brak jednego 
i drugiego”

Tak naprawdę Andrzeja Poniedziel-
skiego nikomu nie  trzeba przedsta-

wiać. Od wielu, żeby nie  powiedzieć 
bardzo wielu lat, ten artysta zarazem 
bawi nas inteligentnym dowcipem, ale 
i otwiera przestrzeń do wielu przemyśleń 
w swoich wierszach i piosenkach.

Jego, jak sam określa „nienachalny 
wizerunek sceniczny” polega na tym, że 
jest taki sam na scenie jak i  poza nią. 
W tracie występów nigdzie się nie spie-
szy, ma czas do przemyśleń, a swój tem-
perament określa na ujemny.  

Sobotni recital Andrzeja Poniedziel-
skiego w  sali multimedialnej Urzędu 
Gminy był pełen zabawnych anegdot, 
opowieści o swoim życiu, a także przy-
war i  zalet na temat związków między 
kobietą i mężczyzną. Nie zabrakło rów-
nież piosenek, które artysta określa jako 
„maine kleine cover garden”, czyli pio-
senek napisanych w języku obcym, któ-
re on sam przetłumaczył i zinterpretował 
w znanym tylko sobie sposobie.

Na zakończenie wójt gminy Michało-
wice, Krzysztof Grabka oraz przewodni-
cząca rady gminy, Elżbieta Biczyk po-
dziękowali artyście za wspaniały występ 
i  moc wrażeń jakie dostarczył zgroma-
dzonej publiczności.

To było naprawdę wyjątkowe wyda-
rzenie i a propos koncertów oraz recitali 
odbywających się w sali multimedialnej 
Urzędu Gminy, po raz kolejny możemy 
powiedzieć, że oferta kulturalna w  na-
szej gminie cieszy się bardzo dużym za-

interesowaniem, a potwierdzeniem tego 
niech będzie wypełniona do ostatniego 
miejsca sala multimedialna. Dodajmy, 
wypełniona zachwyconą i  radosną pu-
blicznością.

Recital Andrzeja Poniedzielskiego 
został zorganizowany przez Stowarzy-
szenie K40 w  ramach dotacji gminy 
Michałowice dla  organizacji pozarzą-
dowych.

Mariusz Marcysiak 
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Koncert muzyki dawnej
Muzyka Antonio Vivaldigo, Georga Frie-
dricha Händela i Jana Sebastiana Bacha 
zagościła w murach kościoła Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy w Pruszkowie.

Koncert muzyki dawnej, który miesz-
kańcy naszej gminy mieli okazję wy-

słuchać w minioną niedzielę, 24 września, 

został zainicjowany przez  przewodniczą-
cą rady gminy Michałowice, Elżbietę Bi-
czyk, a zorganizowali go wspólnie – gmi-
na Michałowice i miasto Pruszków. Wśród 
gości koncertu był wójt gminy Michało-
wice, Krzysztof Grabka wraz z małżonką 
oraz  prezydent miasta Pruszkowa, Jan 
Starzyński z małżonką.  

Ten niezwykły koncert był prawdziwą 
ucztą nie  tylko dla  melomanów. Pośród 
publiczności zasiedli zarówno dorośli, jak 
i młodzież i dzieci. Zresztą nie od dziś wia-
domo, że dobra muzyka jest dobra bez 
względu na jej rodzaj lub gatunek, a do 
tego nie tylko łagodzi obyczaje, ale i łączy 
pokolenia.

znawcze Oddział Stołeczny im. A. Jan-
kowskiego w  Warszawie, a  honorowy 
patronat objął wójt gminy Michałowice.

W  intencji poległych pod Pęcicami 
powstańców została odprawiona msza 
święta, której koncelebrował ks. Grze-
gorz Jasiński, proboszcz kościoła pw. Św. 
Piotra i Pawła. W kościele odbył się także 
koncert orkiestry dętej „Pruszkowianka”, 
pod batutą Adama Malcherka. Orkiestrze 
towarzyszyli soliści Elżbieta Stasiak – so-
pran oraz Mirosław Starza – tenor. W re-
pertuarze znalazły się pieśni powstańcze 
i patriotyczne. 

Uroczystości zgromadziły wielu gości, 
których w imieniu wójta gminy Michało-
wice – Krzysztofa Grabki powitał aktor 
– Wojciech Asiński, a  byli wśród nich: 
powstańcy warszawscy, bliscy i krewni 
poległych i pomordowanych, kombatan-
ci wojenni, płk. Sławomir Krywko – Mini-
sterstwo Obrony Narodowej, Małgorzata 
Poczyłowska – Urząd ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, ppłk Andrzej 
Stachurzewski – Dowództwo Generalne 
Rodzaju Sił Zbrojnych, Piotr Oleńczak – 
przedstawiciel wojewody mazowieckie, 
Agnieszka Kuźmińska - przedstawiciel 
marszałka województwa mazowieckie-
go, Krzysztof Rymuza – wicestarosta 
powiatu pruszkowskiego, Maria Ma-
kowska – przewodnicząca rady powiatu 
pruszkowskiego, Jan Starzyński – pre-
zydent Pruszkowa, Grzegorz Wysocki 
– zastępca burmistrza dzielnicy War-
szawa-Ochota, Grzegorz Szuplewski 
– burmistrz Piastowa, radni gminy Mi-
chałowice, żołnierze Wojska Polskiego 
z  pododdziału honorowego 32 Wieli-
szewskiego Dywizjonu Rakietowego 

Obrony Powietrznej, któremu dowodził 
por. Marcin Zagubjej, a  także orkiestra 
wojskowa z  Siedlec pod kierunkiem 
tamburmajora plut. Michała Kryńskiego.

Od wielu lat w  tej roli, w  tym miej-
scu staje przed wami i zawsze są z tym 
związane ogromne przeżycia i  uczucia 
– mówił w swoim wystąpieniu wójt gmi-
ny Michałowice, Krzysztof Grabka. (…)
Jest też duma i  wdzięczność za to, że 
pamiętamy ich czyny stojąc tu przy tym 
krzyżu pod orłem, który za czasów ko-
munistycznych nie stracił korony.

Apel poległych, na który wezwani 
zostali wszyscy żołnierze – 91 imion, 
nazwisk i  pseudonimów – którzy zgi-
nęli w  bitwie pod Pęcicami oraz  sal-
wa honorowa i  złożenie wieńców 
przez  delegacje zakończyło oficjalne 
uroczystości 73. rocznicy Powstania 
Warszawskiego.

XIV Rajd Pęcicki, 
Jest on kontynuacją sierpniowych ob-
chodów, podczas której uczniowie 
gimnazjów już od wielu lat biorą  udział 
w „żywej” lekcji historii i patriotyzmu. 

Gimnazjaliści z  Nowej Wsi, Komoro-
wa i Michałowic przeszli w marszu pod 
Pomnik-Mauzoleum w Pęcicach. Był to 
marsz pamięci bohaterów i  obrońców 
ojczyzny, którzy nie  zważając na cenę, 
jaką musieli ponieść, stawili czoło oku-
pantowi.  

Uczestników rajdu oraz zaproszonych 
gości powitała Ewa Dymura, dyrektor 
szkoły w Nowej Wsi. Wśród przybyłych 
na uroczystości w  Pęcicach byli: Cze-
sław Łukasik – uczestnik boju pod Pę-
cicami, Wojciech Cygański – żołnierz 

Powstania Warszawskiego, Krzysztof 
Grabka – wójt gminy Michałowice, El-
zbieta Biczyk – przewodnicząca rady 
gminy oraz Paweł Zacny - radny.

Szczególne słowa podziękowania 
dla  uczniów, nauczycieli i  dyrektorów 
gminnych szkół skierował wójt gminy 
Michałowice, Krzysztof Grabka. W swo-
im wystąpieniu podkreślił, jak ważnym 
jest podtrzymywanie pamięci o ludziach 
walczących i  oddających swoje życie 
za wartości, w które wierzyli. Dzisiejszą 
obecnością potwierdzamy, że ich trud 
i przelana krew nie były nadaremne - po-
wiedział wójt. 

Wzruszającym momentem Rajdu Pę-
cickiego było wystąpienie Wojciecha 
Cygańskiego, żołnierza Powstania War-
szawskiego, który opowiedział zgroma-
dzonej młodzieży historię swoich losów 
podczas powstańczych walk. 

Jak co roku w ramach Rajdu Pęcickie-
go gimnazjaliści wzięli udział w grze te-
renowej „Pęcice 44” oraz w konkursach 
poetycko-plastycznych „Ci co zginęli 
walce”. W  trakcie uroczystości odbyło 
się wręczenie nagród laureatom wyda-
rzeń towarzyszących rajdowi.
Laureaci w konkursie poetyckim.
I  miejsce – Mikołaj Grzanka – Nowa 
Wieś,
II miejsce – Halszka Bednarczyk – Ko-
morów,
III miejsce – Weronika Zabłocka – Nowa 
Wieś.
Wyróżnienia w  konkursie poetyckim 
otrzymali: Jula Pawlińska – Michałowi-
ce, Monika Szkiela – Nowa Wieś, Ma-
rianna Kalinowska – Komorów.
Laureaci w konkursie plastycznym.
I miejsce – Zuzanna Lis – Nowa Wieś,
II miejsce – Nina Piątke – Nowa Wieś,
III miejsce – Martyna Koćko – Michało-
wice.

W  części plastycznej specjalne wy-
różnienia otrzymali: Jakub Kołodziejski 
– Komorów, Julia Dawid – Komorów, Mi-
lena Wójcicka – Komorów.

Z pośród 13 patroli jakie wzięły udział 
w grze terenowej „Pęcice 44”, zwycięz-
cami zostali Jan Erdman i Maciej Zieliń-
ski z Nowej Wsi. Ostatnim punktem XIV 
Rajdu Pęcickiego było ognisko nad sta-
wem w pobliskim parku. 

 Mariusz Marcysiak 
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Koncert kameralny w wykonaniu trójki 
niezwykłych artystów zapewnił zgroma-
dzonej w  kościele MBNP publiczności 
doznania, jakich mogli dostarczyć tylko 
tak szczególni goście.

Małżeństwo Agata Kielar-Długosz i Łu-
kasz Długosz to wyjątkowy duet. Oboje 
są niezwykle utalentowani i  są bardzo 
uznanymi flecistami.

Ona,  absolwentka studiów solistycz-
nych w  Hochschule für Musik und The-
ater w  Monachium oraz  studiów pody-
plomowych w  Hochschule für Musik 
w Weimarze oraz Yale University w New 
Haven. Ukończyła z  wyróżnieniem Aka-
demię Muzyczną w  Krakowie.  Jest 
laureatką ogólnopolskich i  międzyna-
rodowych konkursów fletowych m.in.: fi-
nalistką 10.Międzynarodowego Konkursu 
Fletowego Friedrich Kuhlau w  Uelzen, II 
nagrody na 4.Międzynarodowym Kon-
kursie Fletowym Internazionale Premio 
w Padwie.

On,  absolwent studiów solistycznych 
w  Hochschule für Musik und Theater 
w  Monachium oraz  studiów mistrzow-
skich w  Conservatoire National Su-
périeur de Musique et de Danse w Pary-
żu oraz w Yale University w New Haven. 
Jest laureatem wszystkich ogólnopol-
skich konkursów fletowych oraz  zdo-
bywcą czołowych nagród na kilkunastu 
konkursach międzynarodowych w  tym 
tak prestiżowych jak: 8.Międzynarodowy 

Konkurs Fletowy im. Jean Pierre Rampa-
la w Paryżu, 3.Międzynarodowy Konkurs 
Fletowy im. Carla Nielsena w Odense. 

W niedzielnym koncercie artystom to-
warzyszył znany i  ceniony klawesynista, 
organistą, kameralista i dyrygent, Marek 
Toporowski.

Profesor, Marek Toporowski  studia 
ukończył w Akademii Muzycznej w War-
szawie (organy - Józef Serafin, klawesyn 
- Leszek Kędracki). Następnie doskonalił 
swe umiejętności we Francji (Strasbo-
urg), Niemczech (Saarbrücken), i Holandii 

(Amsterdam) pracując pod kierunkiem 
Aline Zylberajch i  Boba van Asperena 
(klawesyn) oraz  Daniela Rotha (organy). 
Otrzymał Pierwsze Nagrody Konserwa-
torium w Strasbourgu w dziedzinie orga-
nów i klawesynu oraz Dyplom Koncerto-
wy Musikhochschule des Samarkandę 
(organy). Jest laureatem I nagrody I Ogól-
nopolskiego Konkursu Klawesynowe-
go im. Wandy Landowskiej w  Krakowie 
(1985) oraz Fryderyka w kategorii muzyka 
dawna (2017).     

 Mariusz Marcysiak 

Zmiana studium - obszar “Reguły, ul. Wiejska”
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar „Reguły, 
ul. Wiejska” jest kolejnym terenem objętym zmianą Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, odno-
śnie którego odbędą się konsultacje społeczne wykraczające poza 
planistyczną procedurę. 

Teren, którego dotyczą konsultacje, znajduje się w Regułach pomię-
dzy granicą administracyjną z Miastem Pruszków, Alejami Jerozo-

limskimi, ulicą Regulską oraz linią kolejową WKD. 

Obowiązujące dokumenty planistyczne  – obszar ten posiada 
obowiązujący od 2002 roku miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego (mpzp) - zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice 
Nr LI/377/2002 z 21 marca 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Mazowieckiego Nr 143 z 2002 r., poz. 3161).

Zgodnie z tym dokumentem przeznaczenie terenów jest bardzo zróż-
nicowane. Północno-wschodnia część obszaru to głównie planowana 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z lokalnymi usługami. W pół-
nocno-zachodniej części wzdłuż Alej Jerozolimskich oraz pomiędzy li-
nią kolejki WKD i ulicą Wiejską zlokalizowane są tereny o przeznaczeniu 
usługowym, przemysłowym i magazynowym. Duża część obszaru sta-
nowi własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – KOWR, który 
przejął   zadania m.in.   Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Pań-
stwa. W centralnej części znajduje się park stanowiący własność gminy. 

Dlaczego zmiana? – Podstawą przystąpienia do zmiany były m.in. 
wnioski właścicieli nieruchomości położonych na części opisanego 
powyżej terenu o zmianę usytuowania nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy od Alej Jerozolimskich, dostosowanie ustaleń studium do istnieją-

cych zabudowań wielorodzinnych przy ulicy Wiejskiej oraz możliwość 
lokalizacji nowych zabudowań wielorodzinnych  na terenie dawnego 
Instytutu Unasienniania. Obowiązujący od 2002 r plan zagospodaro-
wania przestrzennego przewiduje m.in. na terenie dawnego Instytutu 
lokalizację przemysłu i  usług logistycznych wysokiego składowania 
o wysokości hal do 20,0 m. W obowiązującym studium część terenów 
pozostających własnością Skarbu Państwa i osób prywatnych posia-
da przeznaczenie niezgodne z obowiązującym mpzp i może skutko-
wać roszczeniami ze strony KOWR oraz innych właścicieli gruntów. 

Konsultacje społeczne - 24 października odbył  się spacer badaw-
czy, natomiast 8 listopada, w godz.  18.00-20.00, w sali multimedialnej 
w urzędzie gminy odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne „Po-
rozmawiajmy przy kawie o rozwiązaniach przestrzennych”. Od 13 listo-
pada do 4 grudnia będzie prowadzone badanie ankietowe dotyczące 
tego obszaru. ZAPRASZAMY. UG 
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Na skróty przez gminę

INWESTYCJE DROGOWE   
W ostatnim okresie kilka ulic zostało odda-
nych do użytkowania po przebudowie. 

I tak w Michałowicach zupełnie nowe ob-
licze zyskała ul. Regulska. Zakres prac prze-
budowy tej ulicy był bardzo szeroki. Oprócz 
typowych robót związanych z przebudową 
ulicy zostały wykonane prace sanitarne,  ener-
getyczne, telekomunikacyjne oraz oświetle-
niowe ( m.in. napowietrzna linia energetyczna 
została zastąpiona   linią kablową oraz za-
montowano nowe słupy oświetleniowe).     W 
ramach przebudowy wybudowano także ciąg 
pieszo-rowerowy, na odcinku od ul. Kolejowej 

do cmentarza w ul. Aleja Topolowa.  Nowe ob-
licze uzyskały także ul. Warszawska w  Grani-
cy, ul. Kujawska w Komorowie i ul. Jaśminowa 
w Michałowicach.   W trakcie przebudowy są 
ul.   Kaszubska,   ul. Akacjowa i ul. Śląska w 
Komorowie oraz ul. Tadeusza Wendy w Gra-
nicy.   W najbliższym czasie zmodernizowane 
zostaną również ul. Wschodnia w sołectwie 
Komorów oraz dwie ulice boczne ( bez nazwy) 
odchodzące od ul. Jesionowej  w Michałowi-
cach.   Zostanie wykonane także odwodnienie 
ul. Czystej w Opaczy Małej oraz rozbudowane 
w ul. Polnej w Nowej Wsi. 

WAKACYJNE  
REMONTY  
SZKÓŁ    
W czasie wakacji  w gminnych szkołach 
odbywały się remonty, których wartość 
wyniosła 1 mln zł.  

W Nowej Wsi zostały wymieniane 
stare okna, odnawiano pomieszczenia 
przedszkolne (cyklinowanie podłóg, 
malowanie ścian). W Komorowie i Mi-
chałowicach zostały zmodernizowane 
niektóre łazienki (wymiana płytek i  ar-
matury sanitarnej), odnawiano część 
sal lekcyjnych. Dodatkowo w  komo-
rowskiej szkole wymieniono nawierzch-
nię na placu zabaw. 

AWANS NAUCZYCIELI GMINNYCH SZKÓŁ
Na sesji Rady Gminy Michałowice, która 
odbyła się 14 września br, powody do 
świętowania mieli nauczyciele gminnych 
szkół, którzy odebrali z  rąk wójta gminy 

Michałowice, Krzysztofa Grabki akty nada-
nia stopnia nauczyciela mianowanego. 

Jest to kolejny krok w karierze zawodowej 
nauczycieli, której uwieńczeniem jest otrzyma-

nie tytułu nauczyciela dyplomowanego.
Nauczycielami, który otrzymali akty miano-

wania  są:
Joanna Noska – nauczyciel angielskiego 
w ZSO w Komorowie
Magdalena Petrykowska-Uznańska  - psycho-
log w ZSO w Komorowie
Renata Biłozór – nauczyciel świetlicy w ZSO 
w Komorowie
Magdalena Sinior – nauczyciel biologii w ZSP 
w Nowej Wsi
Iwona Stephenson – nauczyciel języka francu-
skiego w ZSO w Nowej Wsi
Małgorzata Gołdyn-Fus – nauczyciel języka 
niemieckiego  w ZSP w Nowej Wsi

Obecnie w gminnych szkołach i przedszko-
lach zatrudnionych jest 274 nauczycieli. 122 
posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego, 
73 - mianowanego, 64 - kontraktowego i 15 - 
stażysty.

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE  
Do 15 grudnia, w przychodniach lekarskich na terenie gminy Mi-
chałowice, będzie możliwość zaszczepienie się przeciw grypie. 

Szczepienia dla mieszkańców urodzonych przed 1 stycznia 
1953 roku, rencistów, osób objętych opieką GOPS Michałowi-
ce, rolników pobierających emerytury rolnicze. Niezbędne jest 

okazanie dowodu osobistego, legitymacji rencisty lub emeryta. 
Szczepienia realizują następujące przychodnie: 
- GRANICA – AMEDICA, ul. Główna 104,
- KOMORÓW – ARKA, ul. Berylowa 34, ZDROWIE, ul. Turkusowa 5,
- MICHAŁOWICE – RES-MED., ul. Ludowa 7.
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GRA TERENOWA - MICHAŁOWICE OSIEDLE
Jak bez GPS poradzić sobie w terenie? Bez wątpienia kompas, mapa i znajomość 
pewnych zachowań przyrody jest bardzo pomocna.

O tym jak z nich korzystać dowiedzieli się uczestnicy gry terenowej, która została 
zorganizowana w Michałowicach, 7 października. Najpierw odbyło się profesjonalne 
szkolenie w budynku przy ul. Raszyńskiej 34, a następnie był czas na poszukiwanie 
punktów w terenie i podbijanie kart kontrolnych. 

Gra terenowa została sfinansowana z funduszu Osiedla Michałowice.

FESTYN RODZINNY W KOMOROWSKIEJ SZKOLE
Festyn Rodzinny w komorowskiej szkole jest bardzo lubiany przez dzieci. Podobnie 
jak w latach ubiegłych organizatorzy, nauczyciele szkoły podstawowej, rodzice, a tak-
że uczniowie, przygotowali moc atrakcji. Był stoisko z ciekawą – tanią książką, sta-
nowisko plastyczne, budowanie z klocków ziemniaczanych, było malowanie buziek, 
bańki mydlane, przejażdżki na kucykach, foto-budka, gdzie wszyscy bardzo chętnie 
robili sobie zdjęcia. Dużym zainteresowaniem cieszył się kącik robotyki „Roboteco” 
i stoisko „Młodzi odkrywcy”. Wielką atrakcję pikniku stanowiły stoiska z jedzeniem. 
Było mięso i kiełbaski z grilla, chleb ze smalcem i ogórki, a także przeróżne słodkości, 
ciasta i ciasteczka, własne wypieki.

Na scenie występowali uczniowie, którzy śpiewali i tańczyli. Były także konkursy i 
wspaniałe nagrody.

Patronat nad festynem objął Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.

ŻEGNAJ LATO NA ROK! 
Już po raz kolejny mieszkańcy Michałowic-Wsi pożegnali lato, co prawda w 

tym roku ciut kapryśne. 
16 września kapryśna pogoda jednak zupełnie nie przeszkadzała uczestni-

kom zabawy, których ponad 100 przybyło na teren przy ul. Kolejowej i ul. Kasz-
tanowej.

Impreza miała charakter rodzinno-sąsiedzki, więc wszelkie kiełbaski, przeką-
ski i napoje przynosili sami uczestnicy.

Natomiast organizator, sołtys Michałowic-Wsi, oprócz oczywiście samego 
ogniska, przygotował dla rodzin sprawnościowy tor przeszkód, przeciąganie 
liny, drużynowy wyścig stonogi, balonowe cudaki, zabawy taneczne i do tego 
rywalizacja rodzin w grach zespołowych.

SOŁECTWO KOMORÓW POŻEGNAŁO LATO!
To było pożegnanie lata, które odbyło się w drugi dzień astronomicznej jesieni – 23 września 

mieszkańcy sołectwa Komorów spotkali się w Kaliszowym Gaiku na wspaniałej sąsiedzkiej za-
bawie!

Największą atrakcją pikniku była oczywiście zabawa taneczna na dechach i ognisko, na którym 
pieczono kiełbaski i chleb. Dużym powodzeniem cieszyły się pieczone ziemniaki, które, według 
zachęty organizatorów, warto było jeśli z marynowanymi śledziami i ogórkiem. Był oczywiście 
smalec domowej roboty, a także wspaniałe ciasta i ciasteczka. Była także strażacka grochówka.

Impreza sfinansowana została z funduszu sołeckiego sołectwa Komorów, zgodnie z głoso-
waniem mieszkańców. 

Powakacyjny sezon rozpoczął się od spek-
taklu  „One women show” (17 września), 
który był  podróżą przez znane przebo-
je musicalowe, arie i  piosenki o  miłości. 
Przeboje największych gwiazd jak Merilyn 
Monroe, Edith Piaf, czy kabaretu Starszych 
Panów. W wykonaniu sopranistki,  Katarzy-
ny Koniecznej mieszkańcy Granicy usły-
szeli takie przeboje jak: „To Zula”, „Ada! 
To nie wypada!”, „Ja się boję sama spać”, 
„Serduszko puka w rytmie cza cza”,
 Kolejny koncert „Przeminęło z Foggiem” 
odbył się 8 października. Uczestnicy 

przenieśli się do czasów, które dla wie-
lu są synonimem szyku, elegancji, klasy  
i wdzięku, gdy hity były szlagierami...

Aktor Michał Maj Wieczorek wraz  
z Pauliną   Makulską (śpiew), Michałem 
Makulskim (piano) oraz  Rafałem Rydy-
gierem (skrzypce).wykonali takie szlagie-
ry jak: - „W małym kinie”, „Jesienne róż”, 
„Tango – Już nigdy”, „Całuję Twą dłoń ma-
dame”, „Kiedy znów zakwitną białe bzy”.

Spektakle muzyczne zostały sfinanso-
wane w ramach funduszu osiedla Gra-
nica.

GRANICA SUNDAY FESTIVAL POWRÓCIŁ PO WAKACYJNEJ PRZERWIE!
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KOSZYKARZE Z KOMOROWA - ZŁOTO W BUŁGARII!
Drużyna Akademii Koszykówki UKS Komorów nie maiła sobie 
równych w Międzynarodowym Turnieju Posejdon Cup w bułgar-
skim Primorsku, a także okazała się najlepszą podczas Ogólno-
polskiego Festiwalu Przygody z Minikoszykówką, który odbył się 
w Koszalinie. Udział w międzynarodowych i krajowych rozgryw-
kach możliwy był dzięki wsparciu gminy Michałowice w ramach 
dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury fizycznej 
i sportu.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

AKTYWNY KOMORÓW! 
16 września na placu Ignacego Paderewskiego upłynął pod znakiem wydarzeń sporto-
wo-rekreacyjnych. Był bieg na 5 i 10 km, mecz siatkówki, zajęcia fitness, joga, a także 
nauka salsy.

Najmłodsi szaleli na "dmuchańcach", nieco starsi strzelali z łuku, grali w badmintona 
i ćwiczyli celność strzałów do bramki. Powodzeniem cieszyło się gminne miasteczko 
ruchu drogowego, ścianka wspinaczkowa czy dmuchane kule.

Piknik, który został sfinansowany z funduszu osiedla Komorów został zorganizowany 
przez Zarząd Osiedla Komorów.

NASZE MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO ZROBIŁO FURORĘ PODCZAS 
PIKNIKU ZWIĄZANEGO Z PROJEKTAMI UNIJNYMI! 

9 września na Polu Mokotowskim w Warszawie odbył się piknik „EUROPA ZMIENIA METRO-
POLIĘ WARSZAWSKĄ”.

Miasteczko ruchu drogowego, które pozyskaliśmy właśnie  z funduszy europejskich, było 
tam także obecne... i od samego początku cieszyło się wielkim powodzeniem.

Dzieci jak magnes przyciągały zmieniające się światła i chyba to, że w końcu mogą poczuć 
się jak dorośli, decydując o tym, kiedy można ruszyć, w którym kierunku jechać. Niektórzy 
wracali do miasteczka kilka razy, stając się tym samym „stałymi bywalcami”. Za prawidłowy 
przejazd i stosowanie się do znaków uczestnicy otrzymywali odblaski i coś słodkiego – krów-
ki. Ci co odpowiedzieli prwidłowo na dodatkowe pytanie – gminny upominek.

Wśród osób odwiedzających miasteczko byli także mieszkańcy naszej gminy, obecni i ci, 
którzy niebawem nimi się staną.

PIKNIK STRAŻACKI W NOWEJ WSI! 
Na imprezę do strażaków nie można było nie przyjść - zarówno na dzieci jak i dorosłych 
czekały liczne atrakcje ...były konkursy i zabawy, gokarty, hulajnogi – segway, pokaz sprzętu 
strażackiego, dmuchane zjeżdżalnie, jarmark oraz elektroniczna strzelnica.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz ratownictwa z pozorowanym wypad-
kiem komunikacyjnym.

Oczywiście była także strażacka grochówka i tańce przy muzyce zespołu Victoria.
Piknik rodzinny strażacy organizują już od ponad 10 lat i zawsze cieszy się on ogromnym 

zainteresowaniem. Nie inaczej było w niedzielę, 10 września!

PIKNIK PIECZONEGO ZIEMNIAKA. 
Od wielu lat mieszkańcy Sokołowa spotkają się z okazji pikniku i wspólnie,  
w sąsiedzkim gronie, zacieśniają relacje.

Również i w tym roku (9 września) chętnie i licznie w nim uczestniczyli.
Było oczywiście ognisko i pieczone ziemniaki. Były potrawy z grilla, a do 

nich kiszone ogórki i marynowane grzyby, były również wspaniałe ciasta  
i owoce. Wszystko przygotowane przez mieszkańców Sokołowa.

Najmłodsi uczestniczyli w różnorodnych animacjach i zabawach. Grali  
w piłkę. Skakali przez przeszkody, malowali sobie buźki...

Zabawa przy muzyce trwała do późnego wieczora.
Podobnie jak w roku ubiegłym piknik został zorganizowany przy oczku 

wodnym i na placu zabaw dla dzieci. Został sfinansowany z funduszu sołec-
kiego.



21 @UGMichalowicewww.michalowice.pl

Na skróty przez gminę

MIESZKAŃCY MICHAŁOWIC-WSI ŚWIĘTOWALI  
ZAKOŃCZENIE PRZEBUDOWY  UL. ZGODY 

Wiele dróg w naszej gminie jest modernizowanych, 
natomiast rzadko oddawane są do użytkowania 
z tzw. „pompą”. 

Tym razem mieszkańcy przy ul. Zgody po-
stanowili to zmienić i wspólnie świętować prze-
budowę ulicy. Oczywiście została oficjalnie 
przecięta wstęga, a następnie był czas na spa-
cer nową nawierzchnią, sąsiedzkie rozmowy  
i wspólne grillowanie. Gratulujemy inicjatywy! 

Ulica Zgody została przebudowana na blisko 
900 m odcinku. Dotychczasowa nawierzchnia 
tłuczniowa i z destruktu została zastąpiona asfal-
tem. Został wybudowany także chodnik. 

Świętowanie odbyło się w sobotę, 2 września.

MIESZKAŃCY REGUŁ MAJĄ NOWĄ ŚWIETLICĘ ! 
Po starym budynku nie ma już śladu. Teraz mieszkańcy Reguł mają 
nową przestrzeń do wielu interesujących aktywności – warsztatów oraz 
zajęć dla dzieci i dorosłych, koncertów, teatrzyków, a także okoliczno-
ściowych spotkań i zebrań.

Już od pierwszego dnia w świetlicy się działo, a największym zainte-
resowaniem cieszył się kącki, gdzie własnoręcznie można było ozdo-
bić torbę na zakupy. Oczywiście tekstem związanym z  Regułami np. 
„wyjątek potwierdza Reguły”. Był również opracowany przez Mariana 
Jędrasa i Daniela Wolborskiego rys historyczny Reguł. Docelowo praca 
zamieni się w  tablicę, która umiejscowiona zostanie w  okolicy nowej 
świetlicy.  (3 września świetlica została oficjalnie oddana mieszkańcom 
do użytkowania.) 

ŚWIETLICA W SUCHYM LESIE OTWARTA! 
W lipcu obiekt został oddany mieszkańcom do użytkowania - oficjalnie 
przecięto wstęgę. We wrześniu sołtys i rada sołecka zorganizowali Bie-
siadę sąsiedzką.  

Podczas otwarcia świetlicy, w wydarzeniu oprócz mieszkańców i go-
spodarza, sołtysa – Edwarda Chruściaka wziął udział wójt gminy Micha-
łowice – Krzysztof Grabka, radni, sołtysi oraz goście specjalni z Włoch,  
z burmistrzem gminy Vico nel Lazio - Claudio Guerriero na czele.

Po części oficjalnej na dzieci czekały atrakcje m.in. dmuchaniec, malo-
wanie buziek, gry edukacyjne, zabawy i konkursy.  Była fotobudkaSporo 
śmiechu i radości było przed fotobudką, a także także dechy do tańca, 
muzyka „na żywo” oraz lody, wata cukrowa, smakołyki z grilla i wiejskie 
jadło.

Nowy budynek bardzo szybko stał się dumą sołectwa, które dotych-
czas, gdy chciało zorganizować różnego rodzaju spotkania lub wydarze-
nia, to musiało korzystać z przychylności ościennych sołectw. W tym roku to się zmieniło i Biesiada sąsiedzka odbyła się w nowej 
świetlicy. Goście przybywali z uśmiechem na ustach i każdy przyniósł ze sobą coś pysznego. Muzyka do tańca grała do późnych 
godzin wieczornych. Tegoroczne spotkanie było też dla sołtysa, Edwarda Chruściaka okazją do wręczenia drobnych upominków 
najstarszym mieszkańcom sołectwa. 

40 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ!!! 
Tak, tak... 8 lipca taki szacowny jubileusz świętowali seniorzy - człon-

kowie Koła nr 2 w Michałowicach Związku Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów.

Były gratulacje, życzenia i podziękowania. Podczas jubileuszowego 
przyjęcia nie mogło zabraknąć także części rozrywkowej, a więc wystę-
pów, wspólnego śpiewania i oczywiście tańców.

Gratulując jubileuszu, życzymy wielu lat dalszej aktywności.
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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; 822 554 369
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 – 22 753-81-37 
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1 
tel. 22 723-11-47

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.: 08:30–15:30
wt.: 08:30–15:30
śr.: 11:30–18:30
czw.: 11:30–18:30
pt.: 13:00–20:00
Sob.: nieczynne

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


