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KARTA 
MIESZKAŃCA
Od 27 września można otrzymać Kartę 
Mieszkańca. Pierwszą korzyścią, którą 
uzyskają jej posiadacze, będzie zniż-
ka dla użytkowników systemu Rower 
Gminny.

Od 1 października br. została wpro-
wadzona kompatybilność naszego 

systemu Rower Gminny z  systemami: 
warszawskim i pruszkowskim.  W związ-
ku z  tym ulegnie zmianie  regulamin 
oraz tabela opłat za korzystanie z wypo-
życzalni.

Jednak osoby, które są mieszkańcami 
gminy Michałowice oraz  będą posiadały 
Kartę Mieszkańca, w  dalszym ciągu będą 
mogły korzystać z bezpłatnej formy wypo-
życzenia rowerów w naszej gminie (do 12 
godzin).   Aby móc   korzystać ze zwolnie-
nia z  opłat jeszcze w  tym sezonie (do 30 

listopada),  Kartę Mieszkańca należy wyro-
bić do końca października, czyli do  końca 
trwania okresu pilotażowego.     

Do jej otrzymania uprawniony jest każdy 
mieszkaniec gminy Michałowice, który:

•  rozlicza podatek dochodowy od osób 
fizycznych w  Urzędzie Skarbowym 
w Pruszkowie, a także wskazuje w ze-
znaniu podatkowym, że jego miejscem 
zamieszkania jest gmina Michałowice, 
bez względu na to, czy osiąga dochód

•  albo rozlicza podatek rolny z  tytułu 
prowadzonego gospodarstwa rolnego 
i  zadeklarował w  zgłoszeniu do ubez-
pieczenia społecznego rolników jako 

NASZA GMINA WYSOKO W RANKINGU

Gmina Michałowice znalazła się 
w pierwszej dziesiątce gmin wiejskich 

ogólnopolskiego rankingu magazynu 
Wspólnota „Sukces kadencji 2014-2018”. 

Ranking został sporządzony w oparciu 
o  4 wskaźniki: ekonomiczny, finansowy, 
społeczny oraz infrastrukturalny.  

Nagrodę - dyplom odebrali: przewodni-

cza  rady gminy, Elżbieta Biczyk oraz wójt 
gminy, Krzysztof Grabka podczas XVI Sa-
morządowego Forum Kapitału i Finansów, 
które odbyło się w  Międzynarodowym 
Centrum Konferencyjnym w Katowicach. 

Przypomnijmy, że w Polsce funkcjonu-
je 1548 gmin wiejskich, a w samym woje-
wództwie mazowieckim -  227. UG 

Zebrania mieszkańców
W poprzednim wydaniu Biuletynu 
zaprezentowaliśmy 2 pierwsze relacje 
z wrześniowych spotkań z mieszkańcami 
(sołectwa Komorów i Pęcic) W tym – znajdziecie 
relacje z pozostałych 11 spotkań. 

s. 3
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Biuletyn Informacyjny

Gminy Michałowice
WARTO PRZECZYTAĆ!

Inwestycje w tej kadencji 
Za nami ostatnia sesja Rady Gminy Michałowice  
kadencji 2014-2018. Podsumujmy wykonane 
w tym czasie inwestycje na terenie naszej gminy. 

s. 16

40 lat minęło...
6 października przedszkole w Michałowicach 
obchodziło swoje 40 urodziny. Niezwykłym 
prezentem, oprócz tortu, była informacja 
o zamierzeniach rozbudowy przedszkola 
- został przedstawiony projekt. 

s. 19
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miejsce zamieszkania gminę Micha-
łowice, bez względu na to, czy osiąga 
dochód

•  albo korzysta ze świadczeń na pod-
stawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej

•  oraz dzieci osób, o których mowa w po-
wyżej, wspólnie z nimi zamieszkujące, 
do ukończenia 18 roku życia, a powy-
żej 18 roku życia pod warunkiem po-
zostawania uczniem lub studentem, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 
roku życia.

Jak wyrobić Kartę Mieszkańca ?
Należy wypełnić wniosek  i  złożyć go 

w urzędzie gminy – punkt Karta Mieszkań-
ca. Składając wniosek niezbędne będą:

•  dowód osobisty/legitymacja szkolna/
legitymacja studencka;

•  oraz pierwsza strona formularza rozli-
czeniowego PIT za ostatni rok rozlicze-
niowy z  potwierdzeniem złożenia go 
w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie;

•  lub w przypadku rozliczania się za po-
średnictwem internetu – elektroniczne 
potwierdzenie wpłynięcia formularza 
PIT (UPO);

•  lub decyzja o wymiarze podatku rolne-
go lub łącznego zobowiązania pienięż-
nego;

• lub zaświadczenie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Gminy Michałowice 
o korzystaniu ze świadczeń z pomocy spo-
łecznej.

Zapraszamy do wyrobienia Karty Miesz-
kańca, która wydawana jest „od ręki” 
w  Urzędzie Gminy Michałowice - parter 
Sala Obsługi Interesanta - punkt Karta 
Mieszkańca.

Równocześnie informujemy, że od dłu-
giego czasu gmina prowadzi rozmowy 
z  władzami WKD dotyczące uzyskania, 
w możliwie szerokim zakresie, satysfakcjo-
nującego rozwiązania dla naszych miesz-
kańców odnośnie oferty biletowej. UG 

Aktualności

Szybki Internet w mazowieckich gminach
W związku z przystąpieniem w marcu 
br. Gminy Michałowice do Unii Świa-
tłowodowej przypominamy, że w dal-
szym ciągu można składać we wska-
zanych poniżej miejscach lub przesłać 
bezpośrednio do firmy Orange dekla-
rację zainteresowania usługami oraz 
zgodę na dostęp do budynków w celu 
budowy inwestycji światłowodowych. 

Zasięg budowy inwestycji światłowodo-
wych z dofinansowaniem UE w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
(POPC)  obejmie wskazane przez Urząd Ko-
munikacji Elektronicznej (UKE) tereny, po-
zbawione obecnie możliwości korzystania 
z Internetu o przepustowości 30 Mb/s (tzw. 
białe plamy na mapie dostępu do szerokie-
go pasma). Są one zdefiniowane poprzez 
punkty adresowe (gospodarstwa domowe).

W  ramach projektów POPC inwesty-
cja realizowana jest do granicy działek, 
na których znajdują się budynki miesz-
kalne (zabudowa jednorodzinna). Jeżeli 
mieszkańcy – poprzez złożenie deklara-
cji – wyrażą zainteresowanie doprowa-
dzeniem światłowodu do budynku, po 
zakończeniu inwestycji POPC Orange 
wykona przyłącza na własny koszt.

Decyzja o  zwiększeniu zasięgu in-
westycji poza zakres realizowany w  ra-
mach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa jest każdorazowo uzależniona 
od liczby zebranych deklaracji, gwaran-
tujących opłacalność inwestycji zgodnie 
z przyjętymi w Orange standardami.

W związku z powyższym wszyscy miesz-
kańcy zainteresowani podłączeniem swoje-
go domu do sieci światłowodowej Orange, 
zarówno w ramach POPC, jak i ze środków 

Orange Polska muszą wypełnić deklarację. 
Druki deklaracji oraz urny na wypeł-

nione deklaracje znajdują się:
•  Urząd Gminy Michałowice w Regu-

łach, Aleja Powstańców Warszawy 
1, sala obsługi interesantów;

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

•  Gminna Biblioteka Publiczna im. 
Marii Dąbrowskiej w  Komorowie ul. 
Kraszewskiego 3, Komorów.

Druk wypełnionej deklaracji można rów-
nież przesłać na adres: Orange Polska, Ale-
je Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa lub 
mailowy: mazowiecka.unia@orange.com.

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

wieckie/dla_mieszkancow  
UG 

Awans nauczycieli
4 października, podczas sesji Rady Gminy Michałowice 
pedagodzy gminnych szkół odebrali z  rąk wójta gminy 
Michałowice, Krzysztofa Grabki akty nadania stopnia na-
uczyciela mianowanego. 

Nauczycielami, którzy je otrzymali są:
•  Agnieszka Królak (szkoła w Michałowicach – j. angielski);
•  Magdalena Łęcka (szkoła w Michałowicach – j. angielski/

niemiecki);
•  Karolina Popłońska (szkoła w  Michałowicach – edukacja 

wczesnoszkolna);
•  Teresa Jaskólska (przedszkole w Michałowicach – wycho-

wanie przedszkolne);
•  Urszula Stawicka (szkoła w Nowej Wsi – edukacja wcze-

snoszkolna);
•  Agnieszka Raczyńska – Bigaj (szkoła w Nowej Wsi – j. an-

gielski);
•  Andrzej Makowski (szkoła w Nowej Wsi – wf);
•  Anna Kaczmarzyk (szkoła w Komorowie – religia).

Otrzymany tytuł jest zwieńczeniem  trwającego 2 lata i  9 
miesięcy stażu, uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawo-

dowego nauczyciela oraz zdania egzaminu końcowego przed 
specjalnie powołaną przez wójta komisją. 

Obecnie w  gminnych szkołach i  przedszkolach zatrudnio-
nych jest 288 nauczycieli: 132 posiada tytuł nauczyciela dy-
plomowanego, 69 - mianowanego, 74 - kontraktowego i 13 - 
stażysty.  UG 
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Zebranie mieszkańców Pęcic Małych

Zebranie mieszkańców Pęcic Małych odbyło się w świetlicy, zgro-
madziło wielu mieszkańców, jak również mieszkańców miejsco-
wości sąsiedzkich. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt 
gminy, a także radni gminy i radni powiatu pruszkowskiego.

Zebranie zwołał i  prowadził Zdzisław Krupa, sołtys Pęcic Małych. 
Obecny był Piotr Pacyna, pracownik urzędu gminy. Sołtys przed-

stawił porządek zebrania, a następnie przestawił sprawozdanie z pracy 
rady sołeckiej za miniony rok. Zdzisław Krupa powiedział, że w minio-
nym roku zorganizowany został wyjazd dla dzieci na farmę iluzji, odbyły 
się trzy teatrzyki, a w najbliższym czasie zorganizowane będzie kolejne 
przedstawienie. Odbył się wyjazd do Malborka, Fromborka, Gdańska 
i Elbląga. Sołtys wspomniał o dożynkach gminnych, w których uczest-
niczyli mieszkańcy, jak również o  tym, że kompozycja dożynkowa 
mieszkańców Pęcic Małych otrzymała wyróżnienie. Sołtys zaprosił, 
w swoim, jak również w imieniu rady sołeckiej, wszystkich mieszkań-
ców na wspólną zabawę – rodzinne pożegnanie lata. Impreza odbyła 
się w sobotę – 15 września, na terenie rekreacyjnym przy świetlicy.

Powodem wrześniowego zebrania mieszkańców było rozdyspono-
wanie środków sołectwa na kolejny rok. Budżet sołecki na 2019 rok 
wynosi 49 666, 02 zł. Po uzgodnieniu z radą sołecką, oraz konsultacji 

z mieszkańcami, sołtys Zdzisław Krupa zaproponował, aby pieniądze 
przeznaczyć na następujące działania:

- 15 000 zł – na wydarzenia związane z promowaniem kultury i dzie-
dzictwa narodowego; 

- 13 666, 02 zł – na zajęcia i imprezy kulturalne, aktywizujace, świą-
teczne, edukacyjne i  hobbystyczne dla  dzieci, młodzieży, dorosłych 
i seniorów;

- 10 000 zł – na zakup sprzętu sportowego (jak rozbudowa siłowni 
plenerowej i zakup oraz montaż innych urządzeń sportowo-rekreacyj-
nych);

- 3 500 zł – doposażenie świetlicy (związane z planowaną rozbudo-
wą);

- 3 000 zł – zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dzieci, młodzieży, 
dorosłych i seniorów;

- 2  500 zł – zakupy związane z  imprezami dla  dzieci i  młodzieży 
(owoce, słodycze, drobne upominki);

- 2 000 zł  – prowadzenie strony internetowej.
W głosowaniu siedemnaście osób poparło wniosek sołtysa, cztery 

osoby wstrzymały się od głosu. Wniosek sołtysa został przyjęty.
W drugiej części zebrania mieszkańcy składali wnioski do budżetu 

gminy Michałowice na kolejny rok. Został zgłoszony wniosek dotyczą-
cy rozbudowy świetlicy, modernizacji ulicy Kamień Polny, a także mo-
dernizacji placu zabaw (modernizacji piaskownicy) oraz poszerzenia 
i  remontu ulicy Skowronków. Został również złożony wniosek o wy-
znaczenie oświetlonego przejścia dla  pieszych  na ulicy Komorow-
skiej, przy sklepie.  

W kolejnym punkcie zebrania, w sprawach wniesionych, mieszkań-
cy wnioskowali m. in. o utworzenie strefy zamieszkania na terenie całej 
miejscowości. Wskazywali również na trudny wyjazd z ulicy Konopnic-
kiej i Leśnej (do ulicy Komorowskiej).  

Zostały też zgłoszone wnioski o budowę ścieżki pieszo-rowerowej 
w ulicy Leśnej i ks. Michała Woźniaka, a także wniosek o przebudowę 
ronda przy stacji benzynowej.

Poruszony też został temat odciążenia ruchu drogowego w ulicy Ko-
morowskiej. W tej sprawie głos zabrali radni powiatu pruszkowskiego: 
Aurelia Zalewska i Stanisław Dymura.

Beata Izdebska-Zybała 

Zebranie mieszkańców Opaczy Małej
12 września, odbyło się doroczne zebranie mieszkańców sołectwa 
Opacz Mała, w trakcie którego sołtys Barbara Budzyniak zdała spra-
wozdanie ze swojej działalności, a także z działalności rady sołeckiej.

Zgodnie z  przyjętym przez  mieszkańców porządkiem zebrania, 
w którym uczestniczył wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka 

oraz radni Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Kamińska 
i Eugeniusz Hanc – w pierwszej kolejności został wybrany jego sekre-
tarz, którym została Maria Zabłotniak.

Miniony rok to szereg działań, a w tym czasie udało się zrealizować 
m.in.: budowę nawierzchni w ulicy Czystej, budowę oświetlenia uliczne-
go przy ul. Parkowej (od ul. Borowskiego do ul. Jałowcowej), dokona-
no nasadzenia kwiatów w otoczeniu kapliczki przy ul. Targowej. W tym 
czasie została również otwarta kładka dla pieszych i rowerzystów nad 
ul. Czystą, a także rada gminy uchwaliła plan zagospodarowania prze-
strzennego dla Opaczy Małej.

W  imieniu mieszkańców skierowano również pismo do wójta gmi-
ny Michałowice i ZTM w sprawie uruchomienia komunikacji zbiorowej 
– wydłużenia linii 177. W odpowiedzi na powyższe pismo oraz prośbę 
wójta o wydanie opinii ZTM informuje, iż obecna trasa jest optymalna 
i nie planuje jej zmiany.

Także w  imieniu mieszkańców wysłano pismo odwoławcze do wo-
jewody mazowieckiego na decyzje starosty powiatowego na budowę 

stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr 45. 
Odpowiedzi od wojewody były przesłane indywidualnie po wyznacze-
niu stron, które informował, że zwrócił decyzję do starosty do ponow-
nego rozpatrzenia. Aktualnie sprawa została uznana za przedawnioną, 
a uchwalony przez radę gminy plan zagospodarowania przestrzennego 
nie przewiduje budowy masztów telefonii komórkowej.
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Z inicjatywy radnej Adriany Król-Popiel zostało wystosowane pismo 
od mieszkańców do PGE w sprawie bardzo złego stanu sieci energe-
tycznej, co skutkuje częstym i krótkotrwałym brakiem prądu.

Z  pośród uchwał i  wniosków przyjętych podczas zebrania z  dnia 
12.09.2017 r. zrealizowano: wyjazd do Muzeum Powstania Warszaw-
skiego wraz ze zwiedzaniem cmentarza wojskowego na Powązkach, 
w szkole podstawowej w Michałowicach odbyła się zabawa mikołajko-
wa dla dzieci, zorganizowano spotkanie wigilijne mieszkańców, a w jego 
trakcie z koncertem kolęd wystąpił zespół Retrospektakl, zrealizowano 
warsztaty kulinarne dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat, odbyło się spo-
tkanie Wielkanocne w trakcie którego wystąpił chór „Czerwone Korale”, 
w sierpniu 2018 r. zorganizowano jednodniową wycieczkę na pola Grun-
waldu wraz ze zwiedzaniem sanktuarium w Gietrzwałdzie.

Jednogłośną decyzją mieszkańców środki z  funduszu sołeckiego 
w kwocie 29 484,93 zł na rok 2019 zostały przeznaczone na organizację 

zajęć kulturalnych dla dzieci i dorosłych – mieszkańców Opaczy Małej.
Podczas punktu dotyczącego propozycji do budżetu gminy na rok 

2019 mieszkańcy wraz z poparciem radnej Adriany Król-Popiel zgłosili 
budowę świetlicy (wspólnej dla mieszkańców Opaczy Małej i Michało-
wic-Wsi), a także modernizację ul. Parkowej, montaż słupków betono-
wych w okolicy kapliczki przy ul. Targowej ograniczających możliwość 
parkowania samochodów, budowę chodnika na ul. Targowej nr 13, bu-
dowę windy przy kładce pieszo rowerowej przy ul. Targowej.

W trakcie zebrania mieszkańcy wśród spraw wniesionych zgłosili po-
trzebę powstania tablicy informującej o ciągłości miejscowości Opacz 
Mała w miejscu przed i za wiaduktem w ulicy Targowej przebiegającej na 
trasą Salomea-Wolica, naprawę chodnika na ul. Targowej oraz prośbę 
o interwencję policji przy kładce u zbiegu ulic Targowej i Słonecznikowej, 
gdzie często zbierają się różne osoby. 

Mariusz Marcysiak 

Zebranie mieszkańców Opaczy-Kolonii
Sołtys Opaczy-Kolonii zwołała zebra-
nie, na którym głównymi punktami obrad 
było sprawozdanie z  realizacji podjętych 
uchwał i wniosków, a także podsumowa-
nie z  działalności samorządu sołeckiego 
w minionym roku.

Zebranie mieszkańców Opaczy-Kolonii, 
które zwołała sołtys, Grażyna Grabka, 

odbyło się 14 września i było pierwszym wy-
darzeniem, które odbyło się w nowo otwar-
tej świetlicy. Budynek o  znacząco większej 
przestrzeni niż poprzedni bez trudu pomieścił 
mieszkańców uczestniczących w spotkaniu, 
którzy nie kryli zadowolenia i radości z nowe-
go obiektu. 

Zanim jednak sołtys, Grażyna Grabka 
dokonała oficjalnego otwarcia zebrania,   
mieszkańcy Opaczy-Kolonii mieli okazję na 
rozmowę z  dzielnicową, mł. asp. Karoliną 
Kłosowską i  dzielnicowym mł. asp. Paw-
łem Biegalewskim. Większość  spraw, któ-
re mieszkańcy zgłaszali przedstawicielom 
policji, dotyczyły parkowania samochodów 
w  miejscach do tego nieprzeznaczonych.   
W  trakcie spotkania odbył się też krótki in-
struktarz, jak się zachowywać w przypadku 
podejrzenia o  oszustwo na tzw. wnuczka, 
policjanta, czy inkasenta.

W zebraniu mieszkańców Opaczy-Kolonii 
wziął również udział wójt gminy Michałowice, 
Krzysztof Grabka oraz radni: Anna Kamińska, 
Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, 
Ewa Ilczyszyn, Eugeniusz Hanc, Eugeniusz 
Strzelecki i Paweł Kordys.

Miniony rok to w  Opaczy-Kolonii bardzo 
aktywny okres, w którym każdy mieszkaniec 
sołectwa mógł skorzystać i  uczestniczyć 
w  jednym z  wielu wydarzeń, jakie przygo-
towała sołtys wraz z radą sołecką, a były to 
m.in.: październik – wyjazd do teatru Buffo na 
spektakl „Ukochany kraj”, listopad – z okazji 
święta niepodległości odbył się koncert pie-
śni patriotycznych w wykonaniu kierowanych 
przez  Renatę Włodarek chórów „Czerwone 
Korale” i „Czerwone Koraliki”. Również w li-
stopadzie, w świetlicy odbył się koncert pio-
senek Bułata Okudżawy w wykonaniu Teatru 

Piosenki z Łodzi, a także zabawa andrzejko-
wa. Jak co roku, na początku grudnia, dzieci 
z sołectwa, odwiedził Mikołaj na zabawie mi-
kołajkowej, a 16 grudnia mieszkańcy wybrali 
się na wycieczkę do Karolina na koncert An-
drzeja Rybińskiego.  Oczywiście w  grudniu 
nie mogło też zabraknąć wigilijnego spotka-
nia mieszkańców, na które jak zawsze miesz-
kańcy własnoręcznie przygotowali wigilijne 
potrawy. Spotkanie uatrakcyjniło wspólne 
śpiewanie kolęd wraz chórem „Czerwone 
Korale”.  Do  dyspozycji mieszkańców były 
również dostępne zajęcia cykliczne w  tym: 
Pilates, zajęcia plastyczne dla dzieci, próby 
chóru dla  dzieci i  dorosłych  oraz  warsztaty 
szalonego naukowca, raz w  miesiącu naj-
młodszych odwiedzał teatrzyk.  Czerwiec 
to już rodzinny spływ kajakowy rzeką Pi-
licą oraz  wyjazd aktywizacyjny dla  dzieci. 
W sierpniu sołtys i rada sołecka przygotowa-
ła kompozycję dożynkową, która w konkur-
sie zajęła III miejsce. Dodajemy również, że 
w konkursach na najpiękniejsze dożynkowe 
kapelusze, mieszkańcy sołectwa zajęli pierw-
sze miejsca i  to zarówno w kategorii kape-
lusz damski, jak i w kategorii kapelusz męski 
– gratulujemy! We wrześniu natomiast odbyła 
się uroczystość  otwarcia nowego budynku 
świetlicy, przy okazji której został  zorganizo-
wany piknik rodzinny z mnóstwem atrakcji.  

Fundusz sołecki Opaczy-Kolonii na rok 
2019 to kwota 68 410,50 zł, a podczas ze-
brania mieszkańcy podjęli uchwałę dotyczą-
cą tych środków, które zgodnie z  ich wolą 
i  podobnie jak w  latach ubiegłych zostaną 
przeznaczone na organizację przedsięwzięć 
sportowych – 14  000,00 zł i  kulturalnych – 
54 410,50 zł.

Tego dnia mieszkańcy podjęli jeszcze 
jedną uchwałę w  sprawie zmiany przed-
sięwzięć przewidzianych do realizacji w ra-
mach funduszu na rok 2018, a dotyczyła ona 
przeniesienia kwoty 1  120,00 zł z  pozycji 
przedsięwzięcia kulturalne do przedsięwzię-
cia sportowe.

Kolejnym punktem zebrania było zgłosze-
nie propozycji mieszkańców sołectwa do bu-
dżetu gminy, a wśród pierwszych jakie zgło-
siła sołtys, Grażyna Grabka oraz radna Anna 
Kamińska są: modernizacja ul. Bodycha za al. 
Jerozolimskimi, modernizacja ul. Cedrowej 
i  ul. Tymiankowej, wymiana nawierzchni na 
boisku oraz  powiększenie parkingu przy 
przystanku kolejki WKD. Mieszkańcy zgłosili 
również potrzebę remontu chodnika w części 
ul. Środkowej.

W  sprawach wniesionych poruszono te-
mat obsługi w  PSZOK oraz  konieczności 
postawienia kasownika przy przystanku 
WKD. Mariusz Marcysiak 
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Zebranie mieszkańców osiedla Granica
Wrześniowe zebrania z  mieszkań-
cami odbywają się we wszystkich 
miejscowościach naszej gminy. 17 
września odbyło się zebranie miesz-
kańców osiedla Granica, prowadził je 
Paweł Łąpieś, przewodniczący zarzą-
du, a także radni z Granicy: Agnieszka 
Paradowska i Przemysław Majtyka.

W  zebraniu uczestniczył Krzysz-
tof Grabka, wójt gminy,   Elżbie-

ta Biczyk, przewodnicząca rady gminy 
oraz radni z terenu gminy i powiatu. W ze-
braniu uczestniczył także Piotr Pacyna, 
pracownik urzędu gminy i  Paweł Biega-
lewski, dzielnicowy z terenu Granicy. War-
to podkreślić, że w zebraniu, które odby-
ło się w  świetlicy, przy ulicy Czeremchy, 
wzięło udział ponad stu mieszkańców.

Powodem zebrania było uchwale-
nie   wniosku o  przeznaczenie środków 
finansowych dla  osiedla Granica na 
rok 2019.  W tym roku kwota ta wynosi 
68 695, 63 zł. Paweł Łąpieś wraz z rad-
nymi i członkami zarządu osiedla, zapro-
ponował, aby fundusz osiedla przezna-
czyć na następujące działania:

-  na zakup wyposażenia świetlicy 
osiedlowej przeznaczyć - 4 000 zł;

-  na organizację imprez i zajęć aktywi-
zujących mieszkańców osiedla wy-
datkować - 30 000 zł;

-  zakupy związane z  organizacją im-
prez i zajęć – 2 000 zł;

-  zakupy środków żywności – organi-
zacja imprez aktywizujących miesz-
kańców – 2 000 zł;

-  na organizację zajęć rekreacyjno-
-sportowych dla  mieszkańców – 
30 695,63 zł. 

Mieszkańcy zgromadzeni na zebraniu 
poparli propozycję przewodniczącego, 
członków zarządu i  radnych. Wniosek 
poparło stu mieszkańców, od głosu 
wstrzymało się osiem osób.

Głosowanie nad rozdysponowaniem 
środków osiedlowych było ważnym 
punktem zebrania, wcześniej jednak 
Paweł Łąpieś przedstawił sprawozda-
nie z  pracy przewodniczącego i  zarzą-
du za ostatni rok. Powiedział, że zarząd 
i radni spotykali się regularnie na zebra-
niach, na którym omawiane były bieżą-
ce sprawy, a także ustalano treść kore-
spondencji z  urzędem gminy. Ważnym 
działaniem przewodniczącego, zarządu 
i  radnych była realizacja przedsięwzięć 
finansowanych z  funduszu osiedlowe-
go Granicy na rok 2017 i 2018. Zostały 
przygotowane i  zrealizowane następu-
jące wydarzenia: bal andrzejkowy (dwie 
tury), zabawa karnawałowa, siedem 
koncertów: (koncert piosenek Mieczy-
sława Foga, koncert Elvis, kolędy i pa-
storałki, koncert piosenki francuskiej, 

najpiękniejsze przeboje Al Bano & Romi-
na Power, koncert  „Tyle miłości” i  kon-
cert „A  przecież mi żal”, utwory Bułata 
Okudżawy). Odbył się także monodram 
Huberta Kułacza Ego te Absolvo. Prze-
wodniczący, zarząd i radni zorganizowali 
również teatrzyki dla dzieci, imprezę mi-
kołajkową, piknik rodzinny (dzień dziec-
ka i  potańcówkę na dechach dla  do-
rosłych). Ważną część pracy stanowi 
przygotowanie i organizacja zajęć spor-
towych dla  mieszkańców. Odbywają 
się zajęcia: pilates, fitness, zumba, kurs 
tańca. W tym roku planowane są dodat-
kowe zajęcia – joga dla kręgosłupa. Po 
za tym odbywają się zajęcia edukacyjne 
dla  dzieci: laboratorium juniora, ping-
-pong oraz zajęcia plastyczne.  

Kolejnym punktem zebrania było zło-
żenie wniosków do budżetu gminy na 
rok 2019. Radna Agnieszka Paradow-
ska przedstawiła propozycje do budże-
tu gminnego, powiedziała, że wszystkie 
były konsultowane z  mieszkańcami. 
I  tak, wnioskowała o  przebudowę ulicy 
Reja, ulicy Ciszy Leśnej i ulicy Nałkow-
skiej, wykonanie oświetlenia w  ulicy: 
Szczęśliwej, Jagodowej, Rekreacyjnej 
i  Cyprysowej, wykonanie kanalizacji 
i  wodociągu w  ulicy Cyprysowej, Je-
żynowej i  Barbary, wykonanie nakładki 
asfaltowej na ulicy Cyprysowej, Letniej 
i ulicy bocznej od Długiej. Kolejny punkt 
do budżetu gminy to: budowa strefy re-
kreacji na terenie Wspólnoty Gruntowej, 
a także wykonanie projektu ulicy Pogod-
nej i remont wodociągu w ulicy Jodłowej. 
Radna wnioskowała też o dofinansowa-
nie Starostwa Pruszkowskiego przy re-
alizacji kolejnych etapów przebudowy 
ulicy Pruszkowskiej. Zebrani mieszkań-
cy wnioskowali również o  odwodnienie 

ulicy Norwida, przy zbiegu ulic Norwida, 
Filmowej i Reja. 

 W punkcie: sprawy wniesione, miesz-
kańcy zwrócili uwagę na poprawienie 
komunikacji między samorządowcami 
a mieszkańcami. Poruszony został temat 
budowy światłowodu (więcej informacji 
na ten temat znajduje się na stronie in-
ternetowej gminy). Wnioskowano o wy-
budowanie progów spowalniających na 
ulicy Wendy. Jedna z mieszkanek zwró-
ciła uwagę na roślinność, która przera-
sta ogrodzenia zasłaniając i  odbierając 
miejsce na chodnikach. Jednocześnie 
ta roślinność ogranicza widoczność, co 
jest niebezpieczne zważywszy na nasi-
lony ruch drogowy. 

Wrócił 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 miej-
scowości, ale dołożą wszelkich starań 
w  rozmowach z  urzędnikami Powiatu 
Pruszkowskiego, aby droga była bez-
pieczna, żeby mieszkańcy, w tym dzieci, 
mogli swobodnie się po niej poruszać, 
zarówno pieszo, jak i na rowerach.

Odbyła się też rozmowa o  granickim 
lesie. Temat ten wzbudza wiele emo-
cji. Część   mieszkańców uczestniczą-
cych w zebraniu dowiedziała się, że las 
w  części jest własnością prywatną. Na 
zebraniu byli też właściciele działek le-
śnych i zwracali się z prośbą o poszano-
wanie własności prywatnej. Obecnie jest 
to las, z którego korzystają m. in.: miesz-
kańcy Granicy, Nowej Wsi i  Komorowa 
i  nie  ma zagrożenia, że na tym terenie 
będą budowane domy.

Beata Izdebska-Zybała 

Zebrania w sołectwach / osiedlach
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Zebranie mieszkańców osiedla Komorów
Zebranie mieszkańców osiedla Komo-
rów odbyło się w  szkole. Prowadził je 
Michał Jeżewski, przewodniczący Za-
rządu Osiedla Komorów. W  zebraniu 
uczestniczyli mieszkańcy osiedla, go-
ście z  poszczególnych miejscowości 
gminy Michałowice, a  także Krzysztof 
Grabka, wójt gminy oraz radni gminy 
i radni powiatu pruszkowskiego. 

W  zebraniu uczestniczyli także pra-
cownicy urzędu gminy: Piotr Pacyna 

i Andrzej Łuszczyński. Prowadzący zebra-
nie Michał Jeżewski poinformował o po-
rządku zebrania, a następnie powiedział, 
że zasadniczym powodem spotkania jest 
rozdysponowanie funduszu Osiedla Ko-
morów na rok 2019. 

W tym roku jest to kwota 68 695, 63 zł. 
Przewodniczący, zaproponował, wspólnie 
z zarządem, aby pieniądze przeznaczyć:

-  44 000  zł - na organizację wydarzeń 
kulturalnych dla mieszkańców;

-  8  500 zł - na organizację wydarzeń 
sportowych;

-  13 000 zł na - urządzenia sportowo – 
rekreacyjne;

-  3 195, 63 zł - na dokarmianie i steryli-
zację bezdomnych psów i kotów. 

Zanim jednak doszło do przegłosowania 
zaproponowanego wydatkowania fundu-
szu wniosek, poparty ponad 15  podpisa-
mi, złożyła mieszkanka osiedla Komorów. 
Wnioskowała, aby pieniądze przeznaczyć 
na konkretne działania. Zaproponowała, 
aby organizowane były zajęcia sportowe 
dla  mieszkańców (gimnastyka, pilates, 
zajęcia fitness), a  także spotkania z  cie-
kawymi ludźmi, oraz  wyjazdy m.in. do 
Karolina – na występ zespołu Mazowsze. 
Jej propozycja zyskała duże poparcie. 
Jednak z uwagi na zbyt krótki czas (wnio-
sek został złożony na godzinę przed ze-
braniem) nie  zyskał on wystarczającego 
poparcia. Mieszkańcy, poprzez głosowa-
nie, nie  przyjęli tego wniosku. Głosy roz-
łożyły się mniej więcej po połowie. Jednak 
zrozumienie dla  tej inicjatywy było duże. 
Jeden z  mieszkańców wnioskował, aby 
zarząd uwzględnił zgłoszone propozycje. 
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom 
zostały przesunięte kwoty wydatkowane 
na poszczególne działania.

Ostatecznie zatem zgłoszona przez za-
rząd propozycja wydatkowania funduszu 
osiedla Komorów na rok 2019 była nastę-
pująca:  

-  36 000  zł przeznaczyć na organizację 
wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców;

-  16 500 zł wydatkować na organizację 
wydarzeń sportowych;

-  13 000 zł na urządzenia sportowo – re-
kreacyjne;

-  3 195, 63 zł  na dokarmianie i steryliza-
cję bezdomnych psów i kotów.

Po uzgodnieniu kwot w  poszczegól-
nych punktach nastąpiło głosowanie 
mieszkańców. Wiosek zaproponowany 
przez przewodniczącego zostały poparty 
przez 47 mieszkańców, jedna osoba była 
przeciwna, a 6 wstrzymało się od głosu.

Ważnym punktem zebrania było spra-
wozdanie przewodniczącego i  zarządu 
z wydatkowania funduszu osiedla  za  rok 
2018. Michał Jeżewski wspomniał o sta-
łych wydarzeniach, które organizowane 
są przez zarząd, czyli pikniku letnim „Zie-
lono mi”,  imprezie sportowej „Aktywny 
Komorów”,  turnieju scrabble, koncertach 
przy stacji kolejki WKD: koncert piosenek 
powstańczych i  koncercie bluesowym. 
A  także  warsztatów bębniarskich,  Twór-
cza kobieta oraz  koncertów dla  dzieci – 
gordonki. Przewodniczący wspomniał, że 
zarząd wsparł działalność Stowarzyszenia 
Kulturalny Komorów w  zakresie funkcjo-
nowania komorowskiego chóru i  insce-
nizacji widowiska muzycznego  Mesjasz. 
Z  funduszu osiedlowego były organizo-
wane (od września jest kontynuacja) zaję-
cia plastyczne oraz kurs tańca dla dzieci 
i młodzieży. Zajęcia odbywają się w szko-
le. Z  funduszu został również zakupiony 
namiot, który wykorzystywany jest pod-
czas imprez plenerowych. Jak również 
plac Markiewiczów (przy ulicy Kolejowej) 
został wyposażony w kolejne urządzenia 
stanowiące siłownię plenerową.

Podczas zebrania omawianych było 
wiele tematów. Dyskutowano o moderni-
zacji centrum Komorowa. Po raz kolejny 
podjęty został temat remontu ul. Alei Marii 
Dąbrowskiej. Modernizacja tej ulicy jest 
przygotowywana w  wielką starannością 
(był rozpisany konkurs na modernizację). 
Obecnie trwają uzgodnienia pomiędzy 
stronami. Droga jest ulicą powiatową. 

Jednak gmina uczestniczy we wszystkich 
etapach prac związanych z modernizacją 
ulicy, jak również znacząco wesprze finan-
sowo tę inwestycję.  

Innym, wzbudzającym ogromne za-
interesowanie mieszkańców, tematem 
są zagadnienia związane z  lasem. Otóż 
okoliczny las, w  pewnej części jest wła-
snością prywatną. Jednak większą 
część   stanowią lasy państwowe. Nale-
żą do Nadleśnictwa Chojnów. Na terenie 
lasów państwowych doszło do wycięcia 
wielu drzew. Mieszkańcy interweniowa-
li do nadleśnictwa i  uzyskali odpowiedź, 
że w najbliższym czasie nie są planowane 
kolejne wycięcia. Mieszkańców niepokoi 
los pobliskiego lasu. Wskazują, że jest 
to obszar dla  wszystkich bardzo ważny 
i w ogromnym stopniu stanowi o atrakcyj-
ności Komorowa i okolic.

W  wolnych wnioskach mieszkańcy 
zgłosili następujące sprawy: oświetlenie 
łącznika między ulicą Kolejową a Akacjo-
wą, wykonanie przejścia dla pieszych na 
ulicy Alei Marii Dąbrowskiej na wysokości 
ulicy Śląskiej, ustawienie znaku ograni-
czającego prędkość na ulicy Ryszarda, 
modernizacja (odwodnienie) ulicy Ryszar-
da i  Topazowej, ustawienie luster przy 
drogach wyjazdach do ul. Alei Marii Dą-
browskiej. Jedna z  mieszkanek zwróciła 
się do mieszkańców, aby składali dekla-
racje korzystania ze światłowodu. Obec-
nie trwa proces przygotowania, budową 
światłowodu na terenie naszej gminy zaj-
muje się firma Orange. 

Na zebraniu obecny był również Ma-
riusz Szymanek, dzielnicowy, który wy-
słuchał uwag mieszkańców związanych 
bezpieczeństwem w miejscowości. 

Zebranie trwało blisko cztery godziny.
Beata Izdebska-Zybała 
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Zebranie w Suchym Lesie
Zebranie mieszkańców w  Suchym Le-
sie rozpoczęło się w pierwszym termi-
nie, wzięło w  nim udział osiemnaście 
osób. Zebranie prowadził sołtys Edward 
Chruściak.

Zebranie odbyło się 19 września, 
uczestniczył w  nim Krzysztof Grab-

ka, wójt gminy oraz radni gminy i powia-
tu pruszkowskiego. Obecni byli również 
dzielnicowi: Paweł Biegalewski i Karolina 
Kłosowska. Rozpoczęło się miłym ak-
centem. Wójt Krzysztof Grabka podzię-
kował mieszkańcom, którzy włączyli się 
w organizację dożynek gminnych. Miesz-
kańcy zorganizowali degustację soków 
i  owoców. Krzysztof Grabka wręczył 
dyplom i  upominki mieszkańcom: Ewie 
Chruściak, Iwonie Ciemińskiej, Natalii 
Ciemińskiej, Mai Ciemińskiej, Bogusła-
wie  Kwaśnej, Agnieszce Sztyk, Hannie 
Tumiłowskiej, rodzinie Ciesielskich: Iwo-
nie, Katarzynie, Łukaszowi i Mateuszowi 
oraz Edwardowi Chruściakowi, sołtysowi 
sołectwa Suchy Las.

Sołtys rozpoczął spotkanie od przed-
stawienia sprawozdania z  prac sołtysa 
i  rady sołeckiej za miniony rok działalno-
ści. Jednocześnie było to sprawozdanie 
z  wydatkowania funduszu sołeckiego 
na rok 2018. Powiedział, że od września 
2017 roku odbyły się następujące wy-
darzenia: wigilia mieszkańców sołectwa 
oraz z okazji Dnia Dziecka dzieci wyjecha-
ły na farmę iluzji. Mieszkańcy mieli także 
możliwość  uczestnictwa w  zajęciach pi-
latesu.  Podczas tegorocznych dożynek 
sołectwo Suchy Las zdobyło  pierwsze 
miejsce w  konkursie na najładniejszą 
kompozycję. Dodatkowo został zakupio-
ny do świetlicy i  na zewnątrz sprzęt na-
głaśniający, postawione zostały trzy ławki 
na terenie przy świetlicy, zostały zrobione 
nasadzenia drzew i  krzewów, ustawione 
zostały stojaki na rowery. Sołtys zapowie-
dział, że z tego budżetu odbędzie się jesz-
cze wigilia mieszkańców.

Z ogromną satysfakcją podkreślił, że 18 
września odbyło się komisyjne oddanie do 

użytku boiska. Jest to boisko rekreacyjne, 
które służyć będzie do gry w  piłkę noż-
ną, piłkę ręczną i  koszykówkę. Wrzesień 
jest ciepły i słoneczny dlatego boisko, od 
pierwszych swych dni, stało się popu-
larnym miejscem na aktywne spędzanie 
czasu. Sołtys  dodał jeszcze, że zakupio-
ne zostaną  piłki, jak również, z pieniędzy 
obecnego budżetu, mieszkańcy dwukrot-
nie jeszcze pojadą na przedstawienie do 
Teatru Kapitol w Warszawie. 

Zasadniczym powodem zwołania zebra-
nia było rozdysponowanie środków sołec-
kich na 2019 roku. Mieszkańcy, za pośred-
nictwem wniosku, który zaprezentował 
sołtys, zdecydowali, aby budżet sołecki 
w wysokości 20 181, 08 zł przeznaczyć na 
następujące działania:

- 10 181,08 zł - na imprezy kulturalne i ak-
tywizacyjne;

-  4 000 zł - na zajęcia gimnastyczne i spor-
towe dla dzieci młodzieży i dorosłych;

- 2 000 zł -  na zakup środków żywności;
- 4 000 zł  – zakup sprzętu sportowego: 

piłki, piłkarzyki.
W  głosowaniu wzięło udział osiem-

naście osób, czternaście głosowało za, 

cztery osoby wstrzymały się od głosu.
Kolejnym punktem zebrania były propo-

zycje - wnioski mieszkańców do budżetu 
gminy na 2019 roku. Mieszkańcy wniosko-
wali o modernizację kapliczek, doświetle-
nie boiska (potrzebne są dwie dodatko-
we lampy), ograniczenie prędkości do 40 
km/h na ulicy Sokołowskiej.

Obecny na zebraniu Krzysztof Grabka, 
wójt gminy, jak również radni powiatowi, 
powiedzieli, że jeszcze w  tym roku wy-
konana zostanie modernizacja ulicy Par-
kowej. Gmina wykona nowy wodociąg 
i odwodnienie oraz chodnik. Powiat nato-
miast wykona nową nakładkę asfaltową. 
Mieszkańcy przyjęli tę informację z dużym 
zadowoleniem.

Sołtys Edward Chruściak poinformował 
mieszkańców o  wygaśnięciu mandatu 
członka rady sołeckiej: Agnieszki Kwaśnej, 
która złożyła rezygnację. 

W  sprawach wniesionych mieszkańcy 
pytali o zajęcia pilates. Edward Chruściak 
odpowiedział, że zajęcia będą kontynu-
owane od października.

Beata Izdebska-Zybała 

Zebranie mieszkańców Sokołowa
Coroczne, wrześniowe zebranie miesz-
kańców Sokołowa odbyło się w  świe-
tlicy Oaza Spokoju. Zebranie zwołał 
i  prowadził sołtys Sokołowa, Bartosz 
Lewandowski. W zebraniu uczestniczył 
Krzysztof Grabka, wójt gminy Micha-
łowice oraz radni gminy Michałowice 
i powiatu pruszkowskiego.

Zebranie odbyło się 21 września. Roz-
poczęło się od przedstawienia po-

rządku zebrania. Bartosz Lewandowski, 
sołtys, na początku przedstawił spra-
wozdanie z pracy sołtysa i rady sołeckiej 
za  ostatni rok (od września 2017 roku 
do września 2018). Było to jednocześnie 
sprawozdanie z  wydatkowania funduszu 
sołeckiego. Powiedział, że w  ostatnim 
roku rada zorganizowała dla  mieszkań-
ców spotkanie wigilijne, w czerwcu dzieci 
pojechały na wycieczkę na farmę iluzji, 
została również zorganizowana dla miesz-

kańców wycieczka do Wrocławia i w Góry 
Stołowe. Kilka dni temu odbył się tak-
że piknik pieczonego ziemniaka.  Sołtys 
zapewnił mieszkańców, że cały fundusz 
sołecki na 2018 rok będzie wydatkowany 
do końca roku, zgodnie z przeznaczeniem 
i głosowaniem mieszkańców.

Zasadniczym powodem zebrania 
mieszkańców było przyjęcie funduszu 
sołeckiego na rok 2019, który wynosi 
32 905, 45 zł. Uczestniczący w zebraniu 
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mieszkańcy (trzynaście osób) jednogło-
śnie ustalili, aby:

-  10 000 zł  - przeznaczyć na organiza-
cję imprez kulturalnych;

-  19 000 zł - na aktywizacje mieszkań-
ców przez udział w spotkaniach krajo-
znawczych;

-  2 000 zł – na zakupy spożywcze zwią-
zane z  organizacją imprez i  spotkań 
w świetlicy;

-  1 905, 45 zł  - na produkty przemysło-
we, środki czystości.

Sołtys wspomniał, że okolica wokół 
oczka wodnego, gdzie niedawno odbył 
się piknik pieczonego ziemniaka, staje 
się coraz ładniejsza. Rośnie tam trawnik, 
na oczku wodnym zamontowane zostały 
dwa drewniane mostki, wokół ustawione 
zostały ławki, miejsce jest oświetlone. Dla 
wielu mieszkańców jest to miejsce odpo-
czynku, ale też aktywnego spędzania cza-
su. Nieopodal jest plac zabaw dla dzieci 
i siłownia plenerowa dla dorosłych, z któ-
rej korzysta coraz więcej osób.   

W  zebraniu uczestniczyło wielu rad-
nych gminnych i  powiatowych. Głów-
nym tematem rozmów samorządowców 
z  mieszkańcami Sokołowa była infra-
struktura. Rozmawiano o ulicy Sokołow-
skiej, która, jak wszyscy wiedzą, jest 
ulicą bardzo ruchliwą. W ulicę Sokołow-
ską zjeżdżają samochody opuszczające 
autostradę S8. Obecnie ten wyjazd jest 
bardzo niefortunny. Samochody wyjeż-
dżające z  autostrady wjeżdżają w  ulicę 
Sokołowską, na której jest pierwszeń-
stwo ruchu. To rozwiązanie jest bardzo 
kłopotliwe, powoduje korki. W najbliższej 
przyszłości na tym miejscu powstanie 

rondo, które z  pewnością nie  zmniejszy 
korków, w  godzinach szczytu, ale na 
pewno uporządkuje ruch drogowy w tym 
miejscu.  Rozmawiano także o  planowa-
nej przez zarządcę drogi - Powiat Prusz-
kowski - modernizacji tej ulicy.  Podczas 
spotkania mieszkańcom został zaprezen-
towany wydruk koncepcji przebudowy 
ul. Sokołowskiej.  

Kolejnym punktem zebrania były propo-
zycje do budżetu gminy Michałowice na 
rok 2019. Mieszkańcy wnioskowali o uzu-
pełnienie ubytków w  ulicy Sąsiedzkiej, 
zamontowanie dodatkowego oświetlenia 
w ulicy Sokołowskiej, na wysokości Bie-
dronki, zrobienie przejścia dla  pieszych 
w  ulicy Sokołowskiej, między ulicą Wą-

ską a Gromadzką, zamontowanie progów 
spowalniających w ulicy Rodzinnej. 

W  sprawach wniesionych mieszkańcy 
zwracali uwagę na przycięcie drzew, któ-
re ograniczają widoczność jak również, 
z  powodu swojej wielkości i  minimalnej 
odległości od budynków, stanowią zagro-
żenie. Powrócił temat remontu, czy  na-
wet przeniesienia kapliczki Matki Boskiej 
z  ulicy Sokołowskiej. Podczas zebrania 
mieszkańcy zastanawiali się, które miej-
sce będzie najwłaściwsze. Wiele osób 
wskazuje na ulicę Rodzinną, na teren przy 
sklepie. Rozmawiano też o autobusie linii 
L23, który kursuje zbyt rzadko.

Beata Izdebska-Zybała 

Zebranie mieszkańców Nowej Wsi
Wrzesień w naszej gminie jest miesią-
cem zebrań, w  trakcie których miesz-
kańcy mogą wysłuchać sprawozdań 
i  podsumowań z  działalności sołtysa 
i rady sołeckiej w mijającym roku. Oka-
zję ku temu mieszkańcy Nowej Wsi 
mieli 20 września.

Jak zawsze mieszkańcy licznie przyby-
li na zwołane przez  sołtysa, Mariana 

Bośkę zebranie, które w tym roku odbyło 
się w  nowej świetlicy, którą to świetlicę 
niespełna dwa tygodnie temu otrzymali 
do użytku.

W  zebraniu wziął udział także wójt 
gminy Michałowice, Krzysztof Grabka 
oraz  pracownik urzędu, Piotr Pacyna. 
Oczywiście na zebraniu nie  mogło rów-
nież zabraknąć radnych, w  tym Elżbie-
ty Biczyk, która z  upoważnienia sołtysa 
Nowej Wsi poprowadziła zebranie oraz 
Pawła Kordysa, Agnieszki Paradowskiej, 
Ewy Ilczyszyn, Eugeniusza Strzeleckiego 
i Eugeniusza Hanca. 

Po zatwierdzeniu porządku zebrania 
i wyborze jego sekretarza, którym został 
radny, Paweł Kordys, a  także przyjęciu 
protokołu z zebrania z dnia 28 września 
2017 r. mieszkańcy Nowej Wsi wysłu-
chali sprawozdania z działalności sołtysa 
i rady sołeckiej na przestrzeni ostatniego 
roku. W tym czasie rada sołecka zebra-
ła się dziesięciokrotnie, a  w  ich trakcie 
omawiane były sprawy związane z  nie-
zbędnymi inwestycjami na terenie sołec-
twa.

Współpraca z  gminą Michałowice re-
prezentowaną przez  wójta, Krzysztofa 
Grabkę, a  także ze Spółką Wspólnoty 
Gruntowej Nowej Wsi przyczyniła się do 
realizacji inwestycji, które w  minionym 
roku zostały lub też nadal są dokonywane 
w  tym: budowa świetlicy i budowa stre-
fy rekreacji nad Smugiem. Każdorazowo 
zgłaszano również wszelkiego rodzaju 
niedogodności związane m.in. z  prze-
pełnieniem studzienek odprowadzają-
cych wodę po obfitych opadach deszcz 

i uszkodzeniami w nawierzchni. Wykony-
wano koszenie trawy na poboczach, uzu-
pełniano brakujące lub uszkodzone ozna-
kowanie, wyczyszczono kratki kanalizacji 
deszczowej, a także na bieżąco pilnowa-
no czystości nowowiejskich ulic. Prowa-
dzono konserwację oświetlenia ulic, sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej oraz  prze-
pompowni ścieków. Na placu zabaw 
dla najmłodszych mieszkańców sołectwa 
dokonano przeglądu, naprawy urządzeń, 
wymieniono piasek w piaskownicy i umy-
ta została nawierzchnia poliuretanowa. 
Zadbano również o drzewostan zwalcza-
jąc szrotówka kasztanowcowiaczka i  to 
nie tylko w częściach ogólnodostępnych, 
ale również na posesjach mieszkańców. 
Naprawom i  wymianom poddano tabli-
ce informacyjne, na których mieszkańcy 
mogą się zapoznać z  aktualnymi wyda-
rzeniami. W tym czasie utwardzono tłucz-
niem drogę wzdłuż torów WKD od ul. 
Głównej do ul. Jesiennej, przygotowano 
projekt ul. Stokrotek, a  także wybudo-

Zebrania w sołectwach / osiedlach
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Zebrania w sołectwach / osiedlach

wano na tej ulicy wodociąg i kanalizację. 
Rozbudowany został system odwadnia-
jący ul. Polnej oraz wykonano dokumen-
tację projektową przebudowy ul. Brzozo-
wej, a także zlecono korektę projektu ul. 
Rzemieślniczej.

Ostatni rok przyniósł liczne wydarze-
nia, które zostały sfinansowane ze środ-
ków z  funduszu sołeckiego, a  znalazły 
się w nich: wyjazd mieszkańców do Ma-
tecznika „Mazowsze” na występ Węgier-
skiego Państwowego Zespołu Ludowego, 
w ramach jesieni góralskiej odbyły się dwa 
koncerty w  wykonaniu kapeli „Ondrasz-
ki” ze Szczyrku, zorganizowano zabawę 
choinkową, w której bawiło się ponad stu 
najmłodszych mieszkańców Nowej Wsi, 
a  dla  dorosłych przygotowano zabawę 
karnawałową. Z okazji Dnia Kobiet odbył 
się koncert „Najwięcej witaminy” w wyko-
naniu młodych wokalistów z  „Przylądka 
Kultury” oraz  zorganizowano spotkanie 
z  dr. hab. Tomaszem Pospiesznym, au-
torem książki „Nieskalana sławą” o życiu 
Marii Skłodowskiej Curie. Przeprowadzo-
no także warsztaty kulinarne dla  dzieci 
oraz  z  okazji Dnia Dziecka zorganizowa-
no piknik rodzinny w  indiańskiej wiosce. 
Z  inicjatywy sołectwa w  kościele MBNP 
odbył się koncert muzyki kameralnej 
oraz  wykonanie franciszkańskiego cho-
rału gregoriańskiego. Z  okazji dożynek 
sołtys i  rada sołecka przygotowali kom-
pozycję dożynkową, która zajęła drugie 
miejsce w konkursie. Jednym z ostatnich 
wydarzeń w mijającym roku było uroczy-
ste otwarcie świetlicy podczas którego 
wystąpił Marcello Quartet. Oprócz tego, 
jak co roku, w okolicy świąt Bożego Na-
rodzenia i  Wielkiej Nocy odbyły się oko-
licznościowe spotkania mieszkańców. Nie 
zabrakło również zajęć cyklicznych takich 
jak: przedstawienia teatralne dla  dzieci, 
laboratorium juniora,  gimnastyka dla pań, 
pilates oraz gimnastyka z elementami tań-
ca brzucha, fitness i joga dla kręgosłupa. 
Dodatkowo od października rozpocz-
ną się  warsztaty plastyczne dla  dzie-
ci oraz  zumba.  W  roku 2017 za  kwotę 
11 958,00 zł zakupiono urządzenia do si-
łowni na powietrzu.

Sporo się działo i zadziało w minionym 
roku, ale i  na przestrzeni ostatnich lat – 
mówił w swoim wystąpieniu sołtys Nowej 
Wsi, Marian Bośka. Nasze sołectwo zmie-
niło się nie do poznania. Dawniej wszyst-
ko robiliśmy w czynie społecznym, a dziś 
mieszkańcy korzystają z  tego, co mamy 
do dyspozycji, a jak coś trzeba, to podą-
żają do swoich radnych i do Urzędu Gminy 
- dodał sołtys. Dziś mamy wodę, gaz, ka-
nalizację i drogi, a do pełni sukcesu braku-
je już bardzo niewiele, dosłownie trzy ulice 
wymagają działań, ale i  tu już są prowa-
dzone prace. Dlatego też bardzo serdecz-
nie chcę podziękować radnym i  wójtowi 
gminy Michałowice za to, że dbają o nas 
i sprawiają, że w naszej miejscowość tak 
dobrze się żyje - powiedział Marian Bośka. 

Po części dotyczącej sprawozdań przy-
szedł czas na uchwalenie rozdysponowa-
nia środków z funduszu sołeckiego na rok 
2019. Zgodnie z  decyzją mieszkańców 
fundusz sołecki w kwocie 68 410,50 zł zo-
stał przeznaczony:

-  20 000,00 zł – organizacja zajęć spor-
towych i rekreacyjnych dla mieszkań-
ców;

-  40 410,50 zł – organizacja zajęć i przed-
sięwzięć kulturalnych oraz aktywizacja 

mieszkańców przez  udział w  spotka-
niach krajoznawczych;

-  5  000,00 zł  – zakupu związane z  or-
ganizacją przedsięwzięć kulturalnych 
i sportowych;

- 3 000,00 zł – doposażenie świetlicy.
W  ramach zgłoszenia propozycji do 

budżetu gminy mieszkańcy Nowej Wsi 
zgłosili modernizację zbiornika retencyj-
nego na  ul. Łąkowej i budowę chodnika 
od ul. Głównej do Pruszkowa – wzdłuż 
drogi 719.

Spośród spraw wniesionych wskaza-
no potrzebę załatania dziury u zbiegu ul. 
Polnej i drogi 719 oraz wycięcie obumar-
łego drzewa przy ul. Łąkowej. Ważnym 
elementem w  tej części dyskusji był też 
temat smogu, a dokładniej palenia w pie-
cach materiałami niedozwolonymi. 

W  zebraniu mieszkańców Nowej Wsi 
wzięli udział również dzielnicowa mł. asp. 
Karolina Kłosowska i dzielnicowy st. sierż. 
Mariusz Szymanek, którzy przyjęli od 
mieszkańców sygnały dotyczące sytuacji 
niebezpiecznych w okolicy szkoły, a także 
przekroczenia prędkości przez poruszają-
ce się ul. Główną pojazdy.

Mariusz Marcysiak 

Zebranie mieszkańców osiedla Michałowice
Na podstawie § 5 ust.3 pkt 2 statutu osie-
dla Michałowice przewodnicząca zarzą-
du osiedla Michałowice na 24 września 
zwołała ogólne zebranie mieszkańców.

Otworzyła je i  poprowadziła prze-
wodnicząca zarządu osiedla, Beata 

Rycerska. W  zebraniu uczestniczył wójt 
gminy Michałowice, Krzysztof Grabka 
oraz radni. Jednym z pierwszych tematów 
było przyjęcie protokołu z ubiegłoroczne-
go zebrania.

W trakcie minionego roku, jak przed-
stawiła w  sprawozdaniu z  działalności 
przewodnicząca zarządu osiedla, Beata 
Rycerska, zorganizowane zostały m.in.: 
warsztaty plastyczne dla  dzieci i  mło-
dzieży, warsztaty kulinarne dla dzieci, gra 
terenowa, warsztaty szycia dla  dzieci, 
warsztaty chemiczne, warsztaty świątecz-
ne, warsztaty florystyczne, gimnastyka 
dla dorosłych, zajęcia jogi, szachy wikin-
gów, warsztaty uważności, warsztaty bęb-
niarskie, kurs pierwszej pomocy dla dzieci 

i dorosłych, taniec w kręgu, spotkanie au-
torskie, dyskusyjny klub filmowy, spotka-
nia brydżowe i spektakl teatralny. W tym 
czasie przewodnicząca wraz zarządem 
zorganizowała także sprzątanie osiedla 
oraz zabawę andrzejkową dla dorosłych.

W ramach funduszu osiedla zakupiono 
stół pingpongowy, który stanął na strefie re-
kreacji, a także przy przystanku kolejki WKD 
postawiono nowe tablice informacyjne.

68 695,63 zł to kwota funduszu osie-
dla Michałowice na 2019 r., który zgodnie 
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z wolą mieszkańców został przeznaczony 
w następujący sposób:

-  37 000,00 zł - na organizację zajęć kul-
turalnych;

-  23 000,00 zł - na zajęcia sportowe 
dla mieszkańców;

-  5 000,00 zł - na zakup urządzeń rekre-
acyjno-sportowych;

-  3 965,63 zł - na zakupy artykułów po-
trzebnych do realizacji powyższych 
zajęć.

W trakcie głosowania nad przeznacze-
niem funduszu osiedla, na wniosek jed-
nego z  mieszkańców, podjęto decyzję 
o wydzieleniu kwoty 3 000,00 zł ze środ-
ków przeznaczonych na zajęcia kulturalne 
i wskazania ich na wydatkowanie celowe, 
tj. na wyjazd i uczestnictwo chóru „Micha-
łowiczanka” w dwóch wydarzeniach.

W części dotyczącej propozycji do bu-
dżetu gminy zostały zgłoszone: budowa 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 
Granicznej i  Alei Powstańców Warszawy 
w Regułach, budowa żłobka, budowa ze-
społu szkolno-przedszkolnego w  Regu-
łach, budowa domu kultury w Michałowi-
cach, budowa domu seniora połączonego 
z przychodnią na ul. Dworcowej w Micha-
łowicach, budowa drogi rowerowej na ul 
Jesionowej oraz  wzdłuż rzeki Raszynki. 
Była też propozycja budowy stref rekre-
acji zlokalizowanych w pobliżu zbiorników 
retencyjnych.

Mieszkańcy przyjęli także uchwałę 
w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę 
przedsięwzięć przewidzianych do reali-
zacji w  ramach funduszu osiedla na rok 
2018, która dotyczyła kwoty 1 412,10 zł 
jaka pozostała z zakupu stołu. Przesunię-
to ją na organizację zajęć kulturalnych.

Informację na temat realizacji inwesty-
cji Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 
w Regułach przedstawił członek zarządu, 
Jarosław Hirny-Budka. Inwestycja realizo-
wana jest w ramach specustawy, a infor-
macje dotyczyły m.in. budowy wież tele-
komunikacyjnych, ich oddziaływania na 
ludzi, które w oparciu o pozyskane infor-
macje z internetu oraz dokumentacji prze-
targowej nie  stanowią zagrożenia, spraw 
związanych z komunikacją, które nadal są 

w  fazie opracowań i  brakuje jasnych in-
formacji, jak dokładnie będą przebiegały 
drogi dojazdowe do tej lokalizacji.

Spośród spraw wniesionych, jakie zgło-
sili mieszkańcy osiedla Michałowice było 
m.in.: postawienie koszy w okolicy placu 
przy ul. Popiełuszki, naprawę projektora 
w sali przy ul. Raszyńskiej. Został też po-
ruszony temat obsługi punktu selektywnej 
zbiórki opadów komunalnych. Zgłoszono 
także uwagę na niezasadne pakowanie 
w  worki na śmieci gałęzi z  przycinanych 
na posesjach drzew i  krzewów, a także 
odpowiedniego ich przycinania w  okoli-
cy chodników i ścieżek rowerowych, po-
nieważ znacząco utrudniają poruszanie 
się po nich. Jednym z  postulatów było 
też zacienienie trasy rowerowej przy ul. 
Topolowej od strony południowej. W  tej 
części spotkania poruszono również te-
mat związany z budową centrum handlo-
wego w  Regułach. Temat bardzo wrażli-
wy, ponieważ część mieszkańców jest 
za, a część przeciw. Jednak, jak powie-
dział wójt gminy Michałowice, Krzysztof 
Grabka – obecny plan zagospodarowa-
nia przestrzennego nie  pozwala na bu-
dowę centrum handlowego, a prace nad 

opracowaniem aktualnego planu dla tego 
miejsca będą realizowane w  konsultacji 
z mieszkańcami.

Sporo spraw mieszkańcy mieli do obec-
nych podczas spotkania dzielnicowych, 
Karoliny Kłosowskiej i  Pawła Biegalew-
skiego. Głównie chodziło o  informacje, 
które pojawiają się na różnego rodzaju 
forach i dotyczą narastającej fali włamań 
i kradzieży. W odpowiedzi przedstawiciele 
policji poinformowali, że poza  faktem, iż 
tego typu zdarzenia mają miejsce na te-
renie gminy, to porównując ich ilość z ro-
kiem ubiegłym to ich występowanie jest 
mniejsze i  tak np. kradzież z włamaniem 
2017 – 26, 2018 – 18; kradzież 2017 – 43, 
2018 – 33; rozboje 2017 – 5, 2018 – 1. 
Podczas spotkania z  policją mieszkańcy 
poruszyli również kwestię bezpieczeństwa 
w okolicy szkoły, a także potrzebę wpro-
wadzenia patroli na ulicach osiedla. Jed-
nak jak wskazują informacje z  Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie, obecna 
ilość patroli, i to przy dużym udziale dofi-
nansowania ze strony gminy Michałowice, 
jest optymalna.

Mariusz Marcysiak 

Zebranie mieszkańców Reguł
Coroczne zebranie mieszkańców Reguł 
odbyło się 25 września, a udział w nim 
oprócz mieszkańców wziął wójt gminy 
Michałowice, Krzysztof Grabka, radni, 
pracownicy urzędu – Piotr Pacyna i An-
drzej Łuszczyński oraz dzielnicowy st. 
sierż. Mariusz Szymanek.

W  pierwszej części spotkania miesz-
kańcy przyjęli protokół z  zebra-

nia z  dnia 26.09.2017 r. po czym sołtys 
Magdalena Krajnik-Partyka przedstawiła 

sprawozdanie z działalności sołtysa i rady 
sołeckiej. W  trakcie ostatniego roku zo-
stały zorganizowane: cykl zajęć rekre-
acyjno-sportowych (fitnessu, jogi, zumby, 
pilatesu), zajęcia dla najmłodszych dzieci 
– Gordonki i ogólnorozwojowe, a dla nie-
co starszych - warsztaty kulinarne. Od-
były się również warsztaty wielkanocnych 
ozdób, fitness twarzy, czytanie książek 
dla  dzieci przez  aktorów z  „Grupy Za-
plecze”, a  także mieszkańcy wybrali się 
dwukrotnie do Teatru Kwadrat oraz  na 

wycieczkę po Warszawie zwiedzając: 
Łazienki Królewskie, Pałac na Wodzie, 
Ogród Saski, Grób Nieznanego Żołnie-
rza i Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Z  okazji Dnia Dziecka dla  najmłodszych 
mieszkańców Reguł przygotowano pik-
nik „Magiczna Wyspa, a w mikołajki dzie-
ci odwiedził Mikołaj z prezentami i odbył 
się spektakl „Tańcząca Choinka”. Odbyło 
się także spotkanie wigilijne, połączone 
z koncertem kolęd. Ponadto od tego roku 
zostały przygotowane kolejne  propozycje 
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zajęć dla mieszkańców  – warsztaty mło-
dego naukowca , kurs tańca towarzyskie-
go oraz kurs malarstwa i rysunku dla do-
rosłych i młodzieży. Niebawem, w ramach 
środków funduszu sołeckiego,  zostanie 
również postawiona tablica historyczna 
w regulskim parku.   

W trakcie zebrania mieszkańcy Reguł 
przyjęli dwie uchwały. Pierwsza z  nich 
dotyczyła  uchwalenia wniosku o zmia-
nę przedsięwzięć przewidzianych do 
realizacji w  ramach funduszu sołectwa 
na rok 2018. Kwota 7007,39 zł, która 
pozostała z  wyposażenia  świetlicy, zo-
stała decyzją mieszkańców przeniesio-
na na  organizację imprez kulturalnych 
i wyjazdowych.    

Drugą uchwałą było przeznaczenie 
środków z  funduszu sołeckiego na rok 
2019. W przyszłym roku fundusz sołec-
twa Reguły będzie wynosił 68 410,50 zł 
i został przeznaczony na:

–  organizację imprez kulturalnych i wy-
jazdowych aktywizujących miesz-
kańców – 46 410,50 zł;

–  organizację przedsięwzięć sporto-
wych i rekreacyjnych – 15 000,00 zł;

–  zakup i montaż zewnętrznych urzą-
dzeń sportowych i  rekreacyjnych – 
7 000,00 zł.

W części dotyczącej propozycji do bu-
dżetu gminy jedna z mieszkanek podda-
ła w wątpliwość sens zgłaszania takich 
propozycji, ponieważ według jej opinii 
– w Regułach nic się nie dzieje. Jednak 
jak wskazał wójt gminy Michałowice, 
Krzysztof Grabka w minionym roku w so-
łectwie zrealizowano wiele zadań m.in.: 
przebudowa ul. Firmowej, przebudowa 
ul. Baśniowej, wykonano dokumentację 
wodociągową dla  ul. Słonecznej, wy-
konano dokumentację na realizacje ul. 
Słonecznej, rozstrzygnięto postępowa-
nie przetargowe na przebudowę rowu 
U-1, wykonano kanalizacje ul Słonecznej 
z Regulską, wodociąg i kanalizację na ul. 
Torfowej i  bocznej od Torfowej, a  aktu-
alnie trwają prace wodno-kanalizacyjne 
na ul. Jarzębinowej. Wybudowano także 
wiatę solarną na parkingu przy kolejce 
WKD. Ponadto wspólnie z powiatem zre-
alizowano modernizację ul. Regulskiej 

wraz z  jej odwodnieniem i  ułożeniem 
ciągu pieszo-rowerowego po wschod-
niej stronie, a także ustawiono podwójną 
huśtawkę dla  dzieci małych oraz  huś-
tawkę dla dzieci starszych. Jest też wiele 
spraw, którym nadano tok pracy lub też 
ze względu na uwarunkowania zostały 
odłożone na późniejszą realizację. 

Przedstawiona przez  wójta informa-
cja skłoniła mieszkańców do zgłoszenia 
nowych propozycji do budżetu gminy 
na rok 2019, a znalazły się w nich m.in: 
budowa zespołu szkolno-przedszkol-
nego, budowa placu zabaw dla  dzieci 
w okolicach ul. Zielonej i Czarnieckiego, 
wykonanie przejścia przez  tory umożli-
wiającego szybsze dotarcie do centrum 
Reguł od strony południowo-zachod-
niej, zmontowanie świateł przy przej-
ściach dla  pieszych tzw. kocie oczka 
na ul. Regulskiej (od Al. Jerozolimskich 
do Ursusa) oraz  pozyskanie terenu na 
park pomiędzy cmentarzem a Regułami, 
w kierunku kolejki WKD.

Część propozycji w imieniu mieszkań-
ców zgłosiła sołtys, Magdalena Krajnik-
-Partyka, a było to wyrównanie i utwar-
dzenie ul. Herbacianej, dodanie miejsc 
parkingowych na ul. Wiejskiej w pobliżu 

strefy rekreacji i utworzenie ciągu pieszo 
–rowerowego w ciągu tej ulicy, wykona-
nie zadaszenia przystanku autobusowe-
go na ul. Regulskiej, wykonanie trwałej 
nawierzchni na ul. Złotej Rybki oraz wy-
budowanie oświetlenia tej ulicy i    mo-
dernizację ronda przy parku.

W  części dotyczącej spraw wniesio-
nych zwrócono uwagę na odpowiednie 
przycinanie zielni na posesjach wzdłuż 
ul. Regulskiej, która to zieleń utrudnia 
poruszanie się po chodniku. Zgłoszono 
także potrzebę powstania przystanku 
autobusowego w  Alejach Jerozolim-
skich przy Regulskiej. Poruszono także 
temat  budowy centrum handlowego,

Ostatnią sprawą wniesioną była sytu-
acja związana z przejściem dla pieszych 
przy ul. Ogrodowej i  Alei Jerozolim-
skich. Przejście jest dość niebezpiecz-
ne, a mieszkańcy zgłaszają konieczność 
postawienia w  tym miejscu sygnalizacji 
świetlnej. W  odpowiedzi na przedsta-
wioną sytuację radny, Eugeniusz Strze-
lecki poinformował, iż aktualnie prowa-
dzi rozmowy z  zarządcą drogi celem 
znalezienia odpowiedniego rozwiązania 
dla tego przejścia.

Mariusz Marcysiak 

Zebranie mieszkańców Michałowic-Wsi
Zebranie mieszkańców Michałowic-
-Wsi zakończyło cykl wrześniowych 
spotkań w naszej gminie, podczas któ-
rych mieszkańcy mogli m.in.: wysłu-
chać sprawozdań z działalności swo-
ich sołtysów i rad sołeckich/zarządów 
osiedli, zdecydować o rozdyspono-
waniu środków funduszów sołeckich/
osiedli oraz składać propozycje zadań 
do realizacji z budżetu gminy na kolej-
ny rok.

Dokładnie 26 września sołtys, Adriana 
Król-Popiel przedstawiła mieszkań-

com co w minionym roku udało się z reali-
zować i co zadziało się na terenie sołectwa.

W ramach środków funduszu sołec-
kiego udało się zrealizować warsztaty: 
małego chemika, kulinarne, malarstwa 
dla dzieci i młodzieży. Nie zabrakło rów-
nież warsztatów, gdzie dzieci i  dorośli 
wspólnie tworzyli ciekawe kompozycje, 
jak choćby podczas warsztatów ozdób 

świątecznych. Swoją aktywność fizycz-
ną mieszkańcy mogli wykazać podczas 
spływów kajakowych połączonych z ele-
mentami wycieczki krajoznawczej, a na 
spotkanie z  kulturą mieszkańcy wybrali 
się do Teatru Kwadrat. Jak co roku miesz-
kańcy pożegnali lato podczas pikniku ro-
dzinnego, przy okazji którego odbyła się 
uroczystość otwarcia mostka nad rzeką 
Raszynką. Ze środków funduszu zakupio-
no również zestaw nagłośnieniowy, który 
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jest wykorzystywany podczas organizo-
wanych wydarzeń. W  ramach funduszu 
do końca roku dzieci będą mogły kon-
tynuować warsztaty, a także zorganizo-
wany zostanie wyjazd do Teatru Capitol 
oraz  wyjazd patriotyczny połączony ze 
zwiedzaniem Muzeum Powstania War-
szawskiego, Belwederu i  Cmentarza na 
Powązkach.

Działania kulturalne i  sportowe akty-
wizujące mieszkańców to tylko część 
z  tego, co się udało zrealizować. Sołtys 
Adriana Król-Popiel na bieżąco współpra-
cowała także z Urzędem Gminy Michało-
wice. Dzięki wspólnym działaniom został 
uzupełniony kanał sanitarny  w ul. Borow-
skiego, wykonano wodociąg na ul. Parko-
wej i w ul. Borowskiego, a także przygo-
towano projekt oświetlenia w tej ulicy. Na 
ul. Poniatowskiego została zaplanowana 
przebudowa oświetlenia ulicznego, jed-
nak jest ona niemożliwa, ponieważ PGE 
nie  wyraziło na nią zgody. Gmina wyko-

nała kratki odwadniające na ul. Kaszta-
nowej oraz  doprojektowano i  zaplano-
wano w  najbliższym czasie wykonanie 
podwyższenia progów zwalniających na 
ul. Szarej. Awarie oświetlenia ulicznego 
były zgłaszane na bieżąco celem  ich usu-
nięcia, a sprawy związane z dokonaniem 
przyłączeń energetycznych i  gazowych 
także były wspierane działaniem sołtysa.

Dużą inwestycją, która została zrealizo-
wana w tym roku na terenie sołectwa, była 
przebudowa  mostka nad rzeką Raszynką 
na ul. Kasztanowej. Natomiast niebawem 
zakończą się budowy dróg rowerowych, 
które powstają w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. 

W najbliższym czasie, zgodnie z  po-
stulatami mieszkańców ul. Kolejowej, 
zostaną zamontowane pachołki, które 
uniemożliwią kierowcom wjeżdżanie na 
chodnik i omijanie progów zwalniających. 
Natomiast nowe – zostaną umieszczone 
na ul. Poniatowskiego. 

Ciekawym projektem były prelekcje 
w szkołach, które zostały  wspólnie zorga-
nizowane przez sołtys, policję i gminę Mi-
chałowice. Dotyczyły one bezpiecznego 
poruszania się po chodnikach i drogach, 
a także o zmroku. W ramach tej akcji każ-
dy uczeń otrzymał odblask.

55  207,27 zł to kwota, która stanowi 
fundusz sołecki sołectwa Michałowice-
-Wieś na rok 2019. Zgodnie z wolą miesz-
kańców został on przeznaczony na:

–  realizację zajęć kulturalnych dla dzie-
ci, młodzieży, dorosłych i  seniorów – 
40 000,00 zł;

–  organizację zajęć sportowych 
dla  wszystkich grup wekowych – 
14 000,00 zł;

–  wydatki związane z  organizacją po-
wyższych przedsięwzięć – 1 207,27 zł.

Budowa ronda przy ul. Poniatowskiego 
i  Borowskiego, odwodnienie i  utwardze-
nie terenu w  okolicy ul. Kasztanowej to 
już propozycje sołtys Adriany Król-Popiel 
do budżetu gminy.   Ponadto mieszkańcy 
zgłosili monitoring miejscowości i budowę 
oświetlenia na ul. Borowskiego.  

Bardzo ważnym elementem tegorocz-
nego zebrania była sprawa podwyższo-
nego hałasu pochodzącego z  trasy S8. 
Adriana Król-Popiel powiedziała, że od kil-
ku lat, przy współpracy z mieszkańcami, 
prowadzone były działania mające na celu 
jego ograniczenie. Zgodnie z decyzją Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad w terminie do 31 sierpnia 2020 r. ma 
obowiązek wprowadzenia ograniczania 
oddziaływania akustycznego trasy. 

Ostatnim punktem zebrania były spra-
wy wniesione i  większości dotyczyły or-
ganizacji ruchu m.in. utrudnionego wyjaz-
du z  posesji przy ul. Kasztanowej, gdzie 
znajduje się ścieżka rowerowa. Innym 
problemem jest parkowanie pojazdów na 
drogach rowerowych.

Mariusz Marcysiak 
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Bezpłatne czipowanie psów
Zachęcamy do bezpłatnego czipowania psów.

Elektroniczny czip jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszka-
dza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on 

wprowadzany podskórnie i może działać nawet kilkadziesiąt lat. 
Specjalnym czytnikiem można odczytać numer czipa i po spraw-
dzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o wła-
ścicielu. Umożliwia to praktycznie natychmiastowe powiadomie-
nie go o odnalezieniu czworonoga.

Warunkiem skorzystania z akcji jest:
· posiadanie adresu zamieszkania na terenie gminy Michałowice,
· okazanie przez właściciela zwierzęcia dowodu tożsamości,
· okazanie książeczki zdrowia psa, rodowodu lub innego doku-

mentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia,
· okazanie aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko 

wściekliźnie,
· wypełnienie wniosku o  wykonanie zabiegu elektronicznego 

oznakowania psa (dostępny na stronie internetowej lub w miej-
scu znakowania).

Miejsca znakowania:
• Przychodnia Weterynaryjna Pupil Michałowice, ul. Jesiono-

wa 3f, tel. 22 720-41-98
• Przychodnia Weterynaryjna Pupil Piastów, ul. Skorupki 5a, 

tel. 22 753-59-62
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Wybory

Nr  obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej  

komisji wyborczej 

1 sołectwo Opacz-Kolonia 

Szkoła Podstawowa
Michałowice ul. Szkolna 15
(wejście od ul.Raszyńskiej, 

 korytarz D)
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborcówniepełnosprawnych

2 

sołectwa Opacz Mała, Michałowice, osiedle Michałowice ulice: 11 Listo-
pada (od Nr 26 F do Nr 32 oraz od Nr 55 do Nr 73), Aleja Topolowa (numery 
parzysteodNr2doNr8),Grocholskiej,Klonowa,Kolejowa(odNr17doNr27
oraz od Nr 20 do Nr 30), Parkowa (od Nr 19 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 24), 
Polna(numeryparzysteodNr32doNr40A),Popiełuszki,Radosna,Raszyńska
(odNr45doNr63orazodNr54doNr90),Rynkowa,Słowackiego,Spacerowa
(odNr21doNr35BorazodNr26doNr36),Sportowa,Szkolna,Wesoła,Widok

Szkoła Podstawowa
Michałowice, ul. Szkolna 15
(wejście od ul. Raszyńskiej, 

sala Nr 7E)

3 

osiedle Michałowice ulice: 11 Listopada (od Nr 1 do Nr 53 oraz od Nr 2 do 
Nr 26E), 3 Maja, Aleje Jerozolimskie 271, Aleja Topolowa (29 oraz numery pa-
rzysteodNr10doNr32),Bukowa,Cicha,Dębowa,Dworcowa,Jaśminowa,Ja-
worowa,Jesionowa,Kolorowa,Kolejowa(od1NrdoNr15orazodNr2doNr
18),Kościuszki,Krótka,Kuklińskiego,Kwiatowa,Lotnicza,Ludowa,Mickiewicza,
Modrzewiowa,Ogrodowa,Parkowa(odnr1doNr17AorazodNr2doNr18),
Partyzantów,Polna(stronaparzystaodNr2doNr30),Raszyńska(odNr2doNr
52orazodNr1doNr43),Regulska,Rumuńska,Słoneczna,Spacerowa(odNr1
doNr19orazodNr2doNr24),Świerkowa,Św.Kazimierza,WojskaPolskiego,
ŻwirkiiWigury,Żytnia

Szkoła Podstawowa
Michałowicach, ul. Szkolna 15

(korytarz, wejście od ul. Szkolnej)

4 sołectwo Reguły 
Świetlica wiejska

Reguły ul. Wiejska 13
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborcówniepełnosprawnych

5 sołectwa:Pęcice,PęciceMałe,Sokołów,SuchyLas Świetlica wiejska
Pęcice ul. Zaułek 7

6 

sołectwo Komorów-ulice: AlejaStarychLipnieparzysteodnr1donr51,
AlejaKasztanowastronanieparzysta,Botaniczna,Bugaj,Główna,Kaliszany,
Miodowa,Myśliwska,NadZalewen,Niecała,Norwida strona parzysta od nr
6A do nr 32, Owocowa, Paproci, Pod Borem, Polna, Południowa, Północna,
Różana,Rumiankowa,Sadowa,Sanatoryjna,Słoneczna,StaraDroga,Stare
Sady,StaregoDębu,Tęczowa,Turystyczna,Wrzosowa,Wschodnia,Zachod-
nia,Zielna.

Świetlica wiejska
Komorów, ul. Kaliszany 18

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborcówniepełnosprawnych

7 

osiedle Komorów ulice:Agatowa,AlejaKasztanowa(stronaparzysta),Berylo-
wa,Bursztynowa,Ireny,Jaspisowa,Kaszubska,Koralowa,Kujawska,Kurpiowska,
Lubuska, Mazurska, Mieczysława, Opalowa, Podhalańska, Podlaska, Rubinowa,
Ryszarda,Sieradzka,Szmaragdowa,Śląska,Topazowa,Turkusowa,Waldemara

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Komorów

ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20
 (korytarz)

8 

osiedle Komorów ulice: 3 Maja (od Nr 1 do Nr 17 oraz od Nr 2 do Nr 8), 
Akacjowa,AlejaM.Dąbrowskiej(Nr1oraznumeryparzysteod2do12/20),
Bankowa,Brzozowa,Ceglana,Granicka,Harcerska,Klonowa,Kolejowa,Komo-
rowska,Kotońskiego,Krasińskiego(odNr1doNr9orazodNr2donr16),Kra-
szewskiego,Kredytowa,Krótka,Leszczynowa,Leśna,Lipowa,Lotnicza,Matejki,
Nadarzyńska(odNr1doNr17),Nowowiejska,Ogrodowa,Okrężna(odNr1do
Nr17),Pruszkowskaodnr1donr3,Sienkiewicza,Skorupki,Słowackiego(Nr
1i1AorazodNr2doNr8),Sosnowa,Spacerowa(odNr2doNr18),Spokojna,
Sportowa(odNr1doNr15orazodNr2doNr16),Zaciszna,Żabia,Żwirowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Komorów

ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20
 (stołówka)

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborcówniepełnosprawnych

9 

osiedle Komorów ulice: 3 Maja (od Nr 19 do Nr 53 oraz od Nr 10 do Nr 38), 
AlejaM.Dąbrowskiej(odNr5doNr51orazodNr24do64)AlejaStarychLippa-
rzysteodnr2donr30,Chopina,Janowskiego,Konopnickiej,Krasińskiego(odNr
13doNr43orazodNr18doNr48),Kurpińskiego,Moniuszki,Nadarzyńska(od
Nr21doNr47),Norwidanieparzysteodnr3donr11,Okrężna(odNr19doNr
47),PlacPaderewskiego,Poniatowskiego,Prusa,Słowackiego(odNr9doNr37
orazodNr10doNr38)Sobieskiego,Spacerowa(odNr22doNr44),Sportowa
(odNr17doNr39orazodNr18doNr42),Wiejska,Zamojskiego,Żeromskiego

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Komorów

ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20
(sala gimnastyczna)

10 osiedle Granica 
Świetlica osiedlowa

Granica ul. Czeremchy 1
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborcówniepełnosprawnych

11 sołectwo Nowa Wieś 

Świetlica wiejska
Nowa Wieś ul. Główna 52B

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborcówniepełnosprawnych

Wybory samorządowe  21 października 2018 r. 
W poniższej tabeli znajdziecie Państwo  numery i granice obwodów głosowania oraz miejsca, w których zlokalizowane są 
siedziby komisji wyborczych.



14

Prawo miejscowe

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice         Nr 5 październik 2018

Uchwały Rady Gminy Michałowice 
XXXVI sesja – 4 października
Uchwała nr 447
W  związku z  wejściem ustawy o  zmianie niektórych ustaw 
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i  kontrolowania niektórych organów publicz-
nych zapisy statutu gminy Michałowice zostały dostosowane 
do zgodności z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, 
które będą obowiązywać od pierwszego dnia nowej kaden-
cji organów jednostek samorządu terytorialnego. W  statucie 
Gminy Michałowice wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 10 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i do-
daje się pkt 5 w brzmieniu: „5) komisję skarg, wniosków i petycji 
z zachowaniem zasad określonych w ustawie.”
2) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:
„§15a
   1. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje skargi, wnioski 
oraz petycje składane do rady w sprawach należących do jej wła-
ściwości na zasadach i w trybie określonym ustawami.
   2. Komisja rozpatrując skargi ma prawo:
   1)  występowania do wójta i  gminnych jednostek organizacyj-

nych o złożenie wyjaśnień w zakresie rozpatrywanej skargi,
   2) wglądu do dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia skargi.
   3. Komisja rozpatrując wnioski i petycje ma prawo występować 
do wójta o zajęcie stanowiska w zakresie wniosku lub petycji.
   4. Komisja przygotowuje i przedstawia radzie opinię zawierają-
cą wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wnio-
sku lub petycji wraz z projektem uchwały.”
3) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3.Radny ma prawo żą-
dać wyjaśnień od wójta w sprawach związanych z wypełnianiem 
mandatu w formie interpelacji i zapytań na zasadach określonych 
w ustawie”
4) w § 33 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Z wnio-
skiem o podjęcie uchwały przez radę może wystąpić wójt, komi-
sja rady oraz klub radnych”
5) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rada podejmuje roz-
strzygnięcia zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, 
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, chyba 
że ustawa stanowi inaczej.”,
6) w § 35:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „W głosowa-
niu jawnym radni głosują za pomocą elektronicznego systemu 
głosowania i przez podniesienie ręki.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku awarii elektro-
nicznego systemu do głosowania lub przerwy w dostawie energii 
elektrycznej przeprowadza się głosowanie imienne. W głosowa-
niu imiennym oddawane są głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymuję 
się”.

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Imienne wykazy 
głosowań radnych podaje się do publicznej wiadomości w Biu-
letynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed 
budynkiem urzędu gminy.”,
7) w § 40 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Kaden-
cja przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla, sołtysa 
i rady sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych 
organów”.

Uchwały nr 448 i 449
Dokonano zmian w  uchwale budżetowej na rok 2018 Nr 
XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Dochody budżetu zosta-
ły zwiększone o kwotę 746 270,99 zł, natomiast wydatki zmniej-
szono o 253 729,01 zł. Po dokonaniu zmian budżet gminy wynosi:

a) dochody 144 361 474,77 zł,
b) wydatki 159 807 268,31 zł,

c) deficyt 15 445 793,54 zł - zostanie on sfinansowany przy-
chodami pochodzącymi z  zaciągniętych kredytów oraz z  wol-
nych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu gminy. 

W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżeto-
wej zostały wprowadzone także zmiany do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2018-2022.

Uchwała nr 450
Rada gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Długa” na terenie obrębu geodezyjnego 
Granica. 

Uchwała nr 451
Zostały ustalone szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za 
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Uchwała nr 452
Uchwała ta postanawia ze względów ekonomicznych o  niedo-
chodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypada-
jących gminie Michałowice lub jej jednostkom organizacyjnym, 
których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 7,80 zł (kwota ta 
stanowi wartość opłaty pobieranej przez Pocztę Polska S.A. za 
traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej z potwier-
dzeniem odbioru).

Uchwała nr 453
Rada gminy określiła dopłaty z budżetu gminy do taryf za zbio-
rowe odprowadzanie ścieków dla wszystkich odbiorców na te-
renie gminy Michałowice obsługiwanych przez gminę Michało-
wice. Udzielenie tych dopłat złagodzi społeczne skutki wysokich 
kosztów prowadzenia zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Po uwzględnieniu dopłaty, cena odprowadzenia 1 m3 ścieków 
przez okres kolejnych 36 miesięcy, pozostanie jak dotychczas 
bez zmian i wyniesie: 

• dla grupa 1 – dostawcy odprowadzający ścieki komunalne 
do gminnych urządzeń kanalizacyjnych - 6,50 zł netto +VAT;

• dla grupa 2 – dostawcy odprowadzający ścieki komunalne 
do gminnych urządzeń kanalizacyjnych, których nieruchomości 
są wyposażone w przydomowe przepompownie ścieków zasila-
ne z domowej sieci energetycznej - 6,32 zł netto +VAT.

Uchwała nr 454
W związku ze zmianami kosztorysów nakładów rzeczowych na 
remonty w  budynkach mieszkalnych w  bieżącym roku uległa 
zmianie uchwała Nr XXXIII/289/2013 w  sprawie wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mi-
chałowice w latach 2014-2018 . 

Uchwała nr 455
W  związku z  kończącym się wkrótce wieloletnim programem 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowi-
ce rada gminy przyjęła nowy, w latach 2019-2023. W programie 
zostały zawarte prognozy wykonania koniecznych napraw bie-
żących, robót modernizacyjnych i  remontowych w  budynkach 
komunalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. 
Uchwała nr 456
Na podstawie tej uchwały wskazane poniżej drogi zostały zali-
czone do kategorii dróg gminnych:
– Pęcice - ul. Kwiatów Polnych i ul. Konwaliowa;
– Opacz Mała - ul. Targową (na odcinku od ul. Pruszkowskiej do 
trasy S8.
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Uchwała nr 457
Rada gminy wyraziła zgodę na oddanie w dzierżawę dotychcza-
sowemu dzierżawcy, na okres 10 lat, lokalu użytkowego o po-
wierzchni 247,7 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Turku-
sowej 5 w Komorowie.

Uchwała nr 458
Wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie przez gminę Micha-
łowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej 
działki nr ewid. 388/3 o pow. 0,0231 ha, 388/11 o pow. 0,0274 ha, 
389/8 o pow. 0,0228 ha, 389/9 o pow. 0,2663 ha, 393/3 o pow. 
0,0119 ha, 393/12 o pow. 0,0138 ha, 395/3 o pow. 0,0100 ha, 
395/12 o  pow. 0,0119 ha, położonej w  obrębie ewidencyjnym 
Nowa Wieś. Działki te zostały wydzielone z przeznaczeniem pod 
drogi. 

Uchwała nr 459
Rada gminy wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie przez gminę 
Michałowice nieruchomości gruntowych, stanowiących:

1) działkę ewid. nr 220/15 o  powierzchni 0,2514 ha, działkę 
ewid. nr 220/29 o powierzchni 0,0122 ha, 

2) działkę ewid. nr 220/11 o powierzchni 0,1403 ha, położo-
nych w obrębie ewid. Opacz-Kolonia. Działki te zostały wydzielo-
ne z przeznaczeniem pod drogi. 

Uchwała nr 460
Została wyrażona zgoda na nieodpłatne przejęcie przez gmi-
nę Michałowice nieruchomości gruntowej, stanowiącej dział-
kę ewid. nr 115/14 o powierzchni 0,05 ha, położonej w obrę-
bie ewid. Komorów – Wieś – działka ta tanowi część gminnej 
drogi. 

Uchwała nr 461
Rada gminy wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie przez gminę 
Michałowice części nieruchomości gruntowych, stanowiących: 

1) działkę ew. nr 437/6 o pow. 0,0172 ha, 
2) działkę ew. nr 437/8 o pow. 0,0203 ha, położonych w obrę-

bie ewid. Opacz-Kolonia. Działki te zostały przejęte w celu po-
szerzenia ul. Tymiankowej. 

Uchwała nr 462
Rada gminy wyraziła zgodę na ustanowienie na czas nieozna-
czony służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A, pole-
gającej na lokalizacji stacji transformatorowej kontenerowej typu 
NZ 210/240 oraz linii kablowej podziemnej 15 kV na części dział-
ki ewid. nr 695/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, 
będącej własnością gminy, zgodnie z  przebiegiem wskazanym 
w załączniku do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 463, 464, 466
Rada gminy wyraziła zgodę na ustanowienie na czas nieozna-
czony służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A, pole-
gającej na lokalizacji przyłącza energetycznego kablowego 

- na części działki ewid. nr 172/1 o pow. 0,0172 ha oraz na 
części działki ewid. nr 172/3 o pow. 0,0357 ha, położonych w ob-
rębie ewidencyjnym Michałowice-Wieś, 

- na części działki ewid. nr 481/2, położonej w obrębie ewiden-
cyjnym Reguły, 

- na części działki ewid. nr 14/5, położonej w obrębie ewiden-
cyjnym Michałowice-Wieś,

- zgodnie z ich przebiegiem wskazanym w załącznikach do ni-
niejszych uchwał.

Uchwała nr 465
Radni wyrazili zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony słu-
żebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A, polegającej na 
lokalizacji linii kablowej nN 0,4kV na części działki ewid. nr 641, 
położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, zgodnie z przebie-
giem wskazanym w załączniku do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 467
Wyrażono zgodę na użyczenie na okres dziesięciu lat lokalu w 
budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach, usytuowane-
go na działkach ewid. nr 293/1 i 293/3.

Uchwały nr 468, 469, 470
Rada Gminy uznała za bezzasadne skargi na działania wójta dotyczą-
ce m.in. stanu technicznego jednego z lokali mieszkalnych, w zakresie 
niepobierania przez gminę opłat za grunt będący jej własnością oraz 
wydanie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.  

INFORMACJA o rozpoczęciu prac 
geodezyjnych na obszarze wsi 
Pęcice w gminie Michałowice

Wójt Gminy Michałowice informuje właścicieli, osoby 
prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające oso-
bowości prawnej, że powiat pruszkowski rozpoczął prace 
geodezyjne polegające na modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków na terenie Pęcic, w gminie Michałowice. 

Ww. modernizacja ewidencji gruntów i budynków, mają-
ca na celu uzupełnienie bazy danych, obejmuje:

• Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.
• Wyznaczenie położenia punktów granicznych nieru-

chomości, wraz z informacją jakie działki ewidencyj-
ne są zlokalizowane w obrębie danej nieruchomości.

• Pomiary sytuacyjno-wysokościowe.
• Ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów na 

zmienionych użytkach gruntowych.
• Zakończenie prac przewidziane jest na listopad 

2019 r.

500+ i 300+ i inne zasiłki 
Przypominamy, aby nie doszło do utraty wypłaty świadczeń należy:

• wnioski na 500+ - złożyć do końca października 2018 roku;
• wnioski na świadczenia z funduszu alimentacyjnego - złożyć do 

końca października 2018 roku;
• wnioski na zasiłek rodzinny i dodatki - złożyć do końca listopada 

2018 roku;
• wnioski na specjalny zasiłek opiekuńczy - złożyć do końca listo-

pada 2018 roku.
Jednocześnie przypominamy, że termin przyjmowania wniosków na 

wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach programu „Dobry start” 
300+ upływa z dniem 30 listopada 2018 roku.

Wnioski można składać:
1. w formie elektronicznej - przez stronę Ministerstwa Rodziny empa-

tia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE 
ZUS (aby znaleźć naszą Gminę należy wpisać miejscowość Reguły);

2.w  formie papierowej – Urząd Gminy Michałowice - sala obsługi 
(parter): 

poniedziałek: 9:00-17:00;
wtorek-piątek: 8.00-16.00.

Odbiór odpadów
Przypominamy, że w dniu odbioru odpadów należy przed godz. 6:00 udostępnić pojemniki i worki w otwartej altance śmieciowej 

albo wystawić je przed ogrodzenie terenu nieruchomości. Wystawienie pojemników i worków z odpadami może się odbywać maksy-
malnie na dzień przed terminem odbioru odpadów. 
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Kadencja 2014-2018

Inwestycje w mijającej kadencji 
Za nami ostania sesja Rady Gminy Mi-
chałowice VII kadencji 2014-2018. Po-
sumujemy, jakie zmiany infrastruktural-
ne zaszły w naszej gminie w tym okresie 
oraz jakie działania zostały podjęte.    

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
· Powstały nowe świetlice lub prze-

budowano już istniejące w 6 miejscowo-
ściach naszej gminy: w Pęcicach Małych, 
Granicy, Suchym Lesie, Regułach, Opa-
czy-Kolonii i Nowej Wsi. Przeprowadzono 
remont w świetlicy „Oaza Spokoju” w So-
kołowie (została ocieplona i  odnowiona, 
zmodernizowano sanitariaty i  kuchnię). 
Ponadto powstała koncepcja przebudo-
wy świetlicy wiejskiej wraz z   zagospo-
darowaniem terenu w  Pęcicach. Warto 
nadmienić, że budynek świetlicy w  Gra-
nicy uzyskał Certyfikat Małopolskiego 
Centrum Budownictwa Energooszczęd-
nego Politechniki Krakowskiej. Oznacza 
to, że obiekt cechuje się bardzo dobrymi 
parametrami izolacyjnymi oraz  przy jego 
budowie zastosowano szereg rozwiązań, 
który minimalizuje zużycie energii. Także 
kolejne świetlice, które były budowane 
po granickiej, mają szereg nowoczesnych 
rozwiązań, począwszy od konstrukcji 
i  sposobu ich wykonania, na systemach 
wentylacyjnych kończąc. Obecnie we 
wszystkich obiektach organizowane są 
m.in.: zajęcia, warsztaty i  koncerty dla 
mieszkańców. 

· Największą sportową inwestycją 
mijającej kadencji jest pełnowymiarowe 
boisko do gry w  piłkę nożną, które zo-
stało wybudowane w  Granicy. Posiada 
ono także zadaszone trybuny i  ławki dla 
zawodników. Nowe wielofunkcyjne bo-
iska rekreacyjne powstały w  Pęcicach 
Małych (do gry w koszykówkę, siatkówkę 
i badmintona) oraz Suchym Lesie (do gry 
w piłkę nożną, siatkówkę i  piłkę ręczną).  
W  Michałowicach została zmodernizo-
wana nawierzchnia boiska oraz bieżni. 
Sezonowo nad boiskiem stawiane jest za-
daszenie, tzw. balon, który umożliwia mi-

łośnikom piłkarstwa prowadzenie rozgry-
wek także w okresie zimowym (premiera 
w  ubiegłym roku). Rozpoczęte są prace 
związane z przebudową boiska i zadasze-
nia nad nim w komorowskiej szkole. Zimą 
będzie pełniło ono funkcję lodowiska. 

· Miejscowości gminy (m.in. Nowa 
Wieś, sołectwo Komorów, osiedle Komo-
rów, Pęcice i Pęcice Małe) zostały dopo-
sażone w siłownie zewnętrzne, których 
obecnie na terenie naszej gminy jest 10. 
Ponadto w  dwóch miejscach, na strefie 
rekreacji w  Michałowicach i  przy zale-
wie w Komorowie, zostały zamontowane 
urządzenia do ćwiczeń street workout.  
Zostało wykonane doposażenie placów 
zabaw (huśtawki, piaskownica), jak rów-
nież wykonywano niezbędne remonty nie-
których urządzeń.  

· W 2015 r. nastąpiła rozbudowa szkoły 
w Komorowie, a przedszkole w Michało-
wicach zostało powiększone o dodatkowy 
moduł, z salami dydaktycznymi. Corocz-
nie, przede wszystkim w okresie wakacji, 
we wszystkich budynkach oświaty pro-
wadzone były remonty oraz obiekty sta-
le były doposażane.  Dodatkowo, w  tym 
roku, powstał projekt rozbudowy micha-

łowickiego przedszkola (budynek dwu-
kondygnacyjny z 9 salami dydaktycznymi 
oraz z salami: rekreacyjną i do rytmiki).  

· W Komorowie powstaje Dzienny Dom 
Seniora. Będzie się on mieścił w budyn-
ku, który dzierżawiony jest od spółki WKD.  
Trwa jego przebudowa. Na realizację tego 
projektu gmina otrzymała dofinansowanie 
w ramach programu „Senior+”. Z propo-
zycji DDS będzie mogło skorzystać 30 
seniorów, ze szczególnym uwzględnie-
niem osób o  ograniczonej sprawności 
i  samodzielności, w  tym samotnych, po-
trzebujących wsparcia, czy tych z    nie-
pełnosprawnością. Funkcjonowanie DDS 
przewidziane jest od poniedziałku do piąt-
ku, przez  8 godzin dziennie. Po zakoń-
czeniu ośmiogodzinnej działalności DDS, 
a także w weekendy, będzie on mógł być 
udostępniany innym organizacjom senior-
skim i wolontariackim z naszej gminy. 

· W  Nowej Wsi budowana jest strefa 
rekreacji oraz zagospodarowywany jest  
terenu wokół akwenu wodnego „Smug”. 
Powstanie tam trawiaste boisko do siat-
kówki,  boisko do street ball’a oraz ćwi-
czeń workout. Tam też zaplanowano miej-
sca na dwa paleniska ogniska oraz altanę 
z pomostem. Powierzchnia, na której po-
wstaje strefa rekreacji, ma blisko 2,5 ha, 
z  czego 86% będzie powierzchnią przy-
rodniczo czynną.  Teren zostanie zadrze-
wiony i zostaną wykonane na nim różno-
rodne nasadzenia roślinne. Powstają tam 
alejki spacerowe z  ławkami.  Ważną rolą 
akwenu Smug jest także wykorzystywanie 
go przez wędkarzy. Dlatego też północna 
i  południowa część obszaru będzie do-
stosowana do uprawiania sportu węd-
karskiego. W  tych częściach powstaną 
jedynie trakty spacerowe, maksymalnie 
odsunięte od brzegu oraz z jednej strony - 
trawiasta plaża. Część inwestycji zostanie 
dofinansowana ze środków unijnych w ra-

Boisko Granica

Michałowice-Wieś – droga rowerowa ZIT
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mach współpracy Lokalnej Grupy Działa-
nia Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
· W tym okresie  zostało przebudowa-

nych ponad 80 ulic. Część z  nich pełni 
ważną rolę, gdyż są szlakiem komunika-
cyjnym dla wielu mieszkańców. I  tak np. 
w Michałowicach została zmodernizowa-
na ul. Regulska oraz ul. Raszyńska, przy 
której zlokalizowana jest szkoła, przed-
szkole, biblioteka. W  Opaczy-Kolonii zo-
stała przebudowana jedna z  najbardziej 
uczęszczanych dróg w  naszej gminie ul. 
Ryżowa, stanowiąca połączenie z  War-
szawą (Aleje Jerozolimskie) z  jednej 
strony, z  drugiej zaś - pozostałą częścią 
gminy, w  tym Michałowicami. W  Micha-
łowicach-Wsi przebudowano ul. Ponia-
towskiego i ul. Zgody, a także mostek nad 
rzeką Raszynką – zlokalizowany na skrzy-
żowaniu ul. Kasztanowej i rzeki. W sołec-
twie Komorów przebudowano m.in.  ul. 
Główną, która jest drogą dojazdową do 
zalewu, natomiast w Komorowie – m.in.: 
Śląską, Kaszubską, Lubuską, Kujawską 
i  Podlaską -  ulice prostopadłe do  ul. 
Aleja Marii Dąbrowskiej.  W  Sokołowie 
nową nawierzchnię uzyskała ul. Rodzinna,  
w Pęcicach Małych - ul. Leśna, a w Pęci-
cach – ul. Piachy.  W Granicy zmoderni-
zowano m.in.  ul. Warszawską, biegnąca 
wzdłuż torów kolejki WKD, natomiast 
w Nowej Wsi  - przebudowana zostanie ul. 
Spacerowa i ul. Przedszkolna, znajdujące 
się przy stacji kolejki WKD, nieopodal no-
wej świetlicy, przedszkola, biblioteki. Są 
one także drogami dojazdowymi do placu 
zabaw oraz nowej strefy rekreacji. 

· Dzięki wsparciu finansowemu gminy 
przebudowane zostały drogi powiatowe 
biegnące przez teren naszej gminy. I  tak 
w Regułach przebudowana została ul. Re-
gulska wraz z budową nowego chodnika 
oraz ciągu pieszo-rowerowego; w Opaczy 
Małej -  ul. Targowa, a  w   ul. Brzozowej 
został wybudowany chodnik (w Komoro-
wie) oraz została wykonana sygnalizacja 
świetlna na skrzyżowaniu  tej ulicy z trasą 
wojewódzką 719 (Nowa Wieś). Gmina sfi-
nansuje także budowę chodnika w drodze 
powiatowej w ul. Parkowej w Pęcicach, od 
ronda do ul. Księdza Michała Woźniaka.

· Drogi rowerowe postały w  Micha-
łowicach wzdłuż ul. Raszyńskiej i ul. Re-
gulskiej w Michałowicach (na odcinku od 
ul. Kolejowej do cmentarza) oraz w Regu-
łach, wzdłuż ul. Aleja Powstańców War-
szawy (od u. Granicznej do ul. Pęcickiej). 
Natomiast w  ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT) powstają 
kolejne odcinki tras rowerowych:  w  Mi-
chałowicach (wzdłuż ul. Kolejowej), w Mi-
chałowicach-Wsi (wzdłuż ul. Kasztanowej 
i ul. Poniatowskiego), w Pęcicach (wzdłuż 
ul. Pęcickiej), w   Opaczy-Kolonii (wzdłuż 
ul. Środkowej) i w  Granicy (wzdłuż ul. Re-

kreacyjnej). Do końca roku na terenie gmi-
ny będzie ponad 20 km dróg rowerowych. 

· W  ramach ZIT powstały także nowe 
miejsca parkingowe przy kolejce WKD 
w Regułach wraz z wiatą solarną do łado-
wania samochodów i  rowerów elektrycz-
nych. Rozbudowywany zostanie także ko-
lejny, mieszczący się obecnie  pomiędzy 
posterunkiem  policji a  urzędem gminy. 
Nowy parking wybudowano także przy 
nowowiejskiej szkole. Także wraz z prze-
budową ul. Raszyńskiej w Michałowicach 
powstały nowe miejsca parkingowe, m.in. 
przy szkole, czy bibliotece. W  Opaczy –
Kolonii przy stacji Kolejki WKD został 
utwardzony teren i wyznaczono  miejsca 
do postoju samochodów. 

· W 2016 r. na terenie naszej gminy zo-
stał wprowadzony system samoobsłu-
gowych wypożyczalni rowerów. Rozpo-
częliśmy od 1 stacji i 10 rowerów, dziś jest  
ich już  7 z 65 rowerami, także typu cargo 
i  tandemami.  System został także zinte-
growany z  system warszawskim i prusz-
kowskim. Dzięki karcie mieszkańca,  
mieszkańcy wypożyczając nasze rowery  
– mogą jeździć do 12 godz. za darmo.  

· Infrastruktura wodno - kanalizacyjna 
i odwodnienie gminy – choć są onę nie-
widoczne (oprócz etapu budowy), jednak 
są niezmiernie istotne w  naszym życiu.  
W gminie na ten cel w ostatnich 4 latach 
przeznaczono ponad 26 mln zł.  Sieć wo-
dociągowa i  kanalizacyjna budowana 
była we wszystkich miejscowościach. 
W ramach tych inwestycji powstało 12 km 
sieci kanalizacyjnej oraz 10,5 km sieci wo-
dociągowej. 

· Nastąpiła modernizacja Sta-
cji Uzdatniania Wody w  Komoro-
wie. Inwestycja ta trwała dwa lata. 
W  pierwszym roku wymieniono ciąg 

technologiczny, w  kolejnym – nastąpi-
ła modernizacja budynków, parkingu 
oraz  ogrodzenia. Stacja dostarcza do 
domów w Komorowie, Granicy i Nowej 
Wsi wodę pobieraną z  3 ujęć głębino-
wych. Urządzenia pracują non-stop, by 
dostarczyć mieszkańcom ok. 1500 m3 
wody dziennie. 

· Znaczne środki zostały przeznaczone 
na odwodnienie gminy. Zostało wyko-
nywane odwodnienie wielu ulic, jak rów-
nież przebudowywano rowy odwadniają-
ce.  Największą realizowaną inwestycją 
jest przebudowa rowu U1 wraz z  budo-
wą zbiornika retencyjnego w dolinie rze-
ki Raszynki.   Inwestycja ta prowadzona 
jest wspólnie przez naszą gminę, miasto 
st. Warszawa, Pruszków,  Piastów i  Ma-
zowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
i GDDKiA. Inwestycja pozwoli na regulację 
gospodarki wodnej w okresach gwałtow-
nych opadów, przyczyni się zmniejszenia 
skutków zalań i podtopień na terenach nią 
objętych. 

POZOSTAŁE
· Zostało powiększone oczko wodne 

w Sokołowie. Powstały tam dwa mostki, 
a  teren wokół niego został oświetlony. 
Nowy mostek powstał również w  regul-
skim parku oraz kolejne zmodernizowano 
w Kaliszowym Gaiku i nad zalewem w so-
łectwie Komorów. 

· Wielu miejscach gminy, przy stacjach 
kolejki WKD i  miejscach użyteczności 
publicznej zamontowano nowe stojaki 
na rowery. Ponadto od dwóch lat pro-
wadzone są nasadzenia roślin kwit-
nących i  ozdobnych na terenie gminy.  
Można je jeszcze podziwiać w  20 miej-
scach w  naszej gminie, aż do przyjścia 
przymrozków.   

SUW Komorów
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Wydarzenia

Radość z nowej świetlicy w Nowej Wsi
Pięknieją sołectwa i  pięknieje nasza 
gmina, która wzbogaciła się o  nowe 
miejsce spotkań i  aktywizacji lokal-
nego społeczeństwa, a tym miejscem 
jest przepiękna i przestronna świetli-
ca w Nowej Wsi.

Uroczystość otwarcia i  symbolicz-
nego przecięcia wstęgi odbyła się 

w niedzielę, 9 września, a uczestniczyło 
w  niej wielu mieszkańców i  zaproszo-
nych gości. 

To było naprawdę wyjątkowe i wyczeki-
wane wydarzenie. I nie ma się co dziwić, 
ponieważ poprzednia świetlica z  dużym 
trudem mieściła wszystkich uczestni-
ków, a nowa jest dużo większa, bardziej 
otwarta i dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

„Mam nadzieję, że ten nowoczesny bu-
dynek wyposażony w wentylację z  reku-
peracją, klimatyzację i  oświetlenie, że to 
wszystko będzie dobrze funkcjonowało 
i służyło” – mówił wójt gminy Michalowi-
ce, Krzysztof Grabka. „Jest mi niezmiernie 
miło i cieszę się, że mogę dziś przekazać 
ten budynek samorządowi Nowej Wsi”. 

„Dzisiaj na przestrzeni roku realizujemy 
bardzo wiele inicjatyw, w których uczest-
niczą nasi mieszkańcy” – mówiła radna 
Nowej Wsi i przewodnicząca rady gminy, 
Elżbieta Biczyk. „Chcielibyśmy bardzo 
podziękować za  budowę tej świetlicy, 
gdzie będziemy mogli rozwijać naszą 
działalność. Dziękujemy wójtowi, radzie 
gminy Michałowice za  to, że dostrzega 
nasz potencjał i zaangażowanie w pracę 
na rzecz lokalnej społeczności”.

„Ta wyjątkowa i  cudna świetlica - jak 
określił Marian Bośka, sołtys Nowej Wsi 
- powstała dzięki zaangażowaniu wójta 
Krzysztofa Grabki, przewodniczącej rady 
gminy, Elżbiety Biczyk i radnych. W imie-
niu własnym, rady sołeckiej i  miesz-
kańców Nowej Wsi serdecznie dziękuję 
wszystkim za wkład jaki włożyli w jej bu-
dowę” - powiedział  sołtys.

Tak ważne wydarzenie, jak otwarcie 
nowej świetlicy, było także okazją do 
wręczenia złotej odznaki św. Floriana 
Mazovia, która jest wyrazem uznania 
działań na rzecz społeczeństwa i  praw 
człowieka na wszystkich polach aktyw-
ności oraz wspierania i  tworzenia inicja-
tyw nawiązujących do idei niepodległo-
ści. Otrzymali ją wójt gminy Michałowice, 
Krzysztof Grabka i  prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nowej Wsi, Jerzy Po-
kropek. Odznaczenia w  imieniu kapituły 
Stowarzyszenia Konfraterni Mazowiec-
kiej wręczył dh Jerzy Matrzak.

Oficjalną część uroczystości za-
kończyło poświęcenie nowej świetlicy 
oraz wspólna modlitwa, której przewod-
niczył ks. kanonik Mariusz Zapolski, pro-
boszcz parafii Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy.

W końcu nastąpił oczekiwany moment, 
kiedy po raz pierwszy mieszkańcy Nowej 
Wsi przekroczyli próg świetlicy. Radni, 

sołtys i  rada sołecka z  okazji otwarcia 
nowego obiektu przygotowali dla miesz-
kańców wyjątkowy koncert. Koncert mu-
zyki klasycznej w  wykonaniu Marcello 
Quartet.

Muzycy Orkiestry Symfonicznej Fil-
harmonia Łódzkiej – Małgorzata Kor-
pysz- Owczarek, Izabela Matuszewska, 
Joanna Krysińska-Gwarda i Mariusz Flis 
zaprezentowali zgromadzonej publiczno-
ści doskonałe aranżacje muzyki filmowej 
w tym z filmów: „Vabank”, „Ziemia obie-
cana”, „Noce i dnie”, „07 zgłoś się”, „Ró-
żowa Pantera” i „Zapach kobiety”.

Koncert to nie  jedyna niespodzian-
ka, jaką dla  mieszkańców przygotowali 
organizatorzy - kolejną był wyjątkowy, 
okolicznościowy tort. Był także czas na 
wspólne rozmowy, przy kawie, herbacie 
i słodkim poczęstunku, w otoczeniu no-
wej zielonej architektury i  radosnej at-
mosfery.

Mariusz Marcysiak 

Recital Katarzyny Żak
Rola Kazi Solejukowej to doskonały pokaz umiejętności ak-
torskich Katarzyny Żak, ale czy to jedyny talent jaki posiada 
ta artystka? Można było się o tym przekonać podczas reci-
talu, który w niedzielę, 16 września, odbył się w sali multime-
dialnej urzędu gminy.

Choć od premierowego, ostatniego odcinka tego lubianego 
serialu minęły już trzy lata, to losy granej przez  Katarzynę 

Żak bohaterki znamy i pamiętamy jakby to było wczoraj, a teraz 
jeszcze będziemy pamiętać jej piękny i mocny głos.

„Bardzo przyjemnie jest żyć” to ostatnia płyta artystki i właśnie 
piosenek z  tej płyty mieszkańcy naszej gminy mogli wysłuchać 



19

Wydarzenia

 @UGMichalowicewww.michalowice.pl

40 lat minęło
W sobotę, 6 października, Gminne Przed-
szkole w Michałowicach obchodziło 
swoje czterdzieste urodziny. Niezwykłym 
prezentem, oprócz tortu, była informacja 
o zamierzeniach rozbudowy przedszkola 
– został zaprezentowany projekt.

Tak szczególne urodziny nie  mogły się 
obyć bez specjalnej uroczystości, 

w której główną rolę zagrały dzieci z gmin-
nego przedszkola. „Witamy naszych gości, 
witamy nasze panie, wierszami i piosenka-
mi umilimy to spotkanie”. I  tak zaczął się 
artystyczny występ przedszkolaków, który 
był pełen radości i odniesień do 100-lecia 
odzyskania niepodległości. Bez wątpienia 
występ wzbudził zachwyt wśród zgroma-
dzonych rodziców oraz zaproszonych go-
ści, wśród których byli m.in.: wójt gminy 
Michałowice, Krzysztof Grabka, ksiądz 
proboszcz Marek Małkiewicz i  radni: Ad-
riana Król-Popiel oraz Eugeniusz Hanc.

Występ przedszkolaków został nagro-
dzony gromkimi brawami, ale i nie tylko bra-
wami, ponieważ każdy mały artysta otrzy-
mał od wójta, Krzysztofa Grabki i dyrektor, 
Renaty Bontron upominek niespodziankę.

„Historię tworzą ludzie, a w przedszko-
lu czas odmierzany jest w  specyficzny 
sposób” – mówiła w  swoim wystąpieniu 
do zgromadzonych gości dyrektor, Re-
nata Bontron. „Przedszkole nasze nigdy 
nie było jedynie miejscem, czy instytucją, 
ale zawsze zwartą społecznością stwo-

rzoną przez  pokolenia dzieci, ich rodzi-
ców i nauczycieli. Dzisiejsza uroczystość 
przypomina, że w  naszym przedszkolu 
najważniejsze zawsze było i jest dziecko”.

Z okazji jubileuszu specjalne podzięko-
wania otrzymali byli i  obecni nauczycie-
le, a  także pracownicy oraz osoby, które 
wspierają przedszkole: dyr. Mioduszew-
ska, Nina Wojcieszko, Jadwiga Polesiak, 
Anna Gromadzka, wójt Krzysztof Grabka, 
Beata Woś, Elżbieta Kopczak, Małgorzata 
Rogalska, Halina Miszczak, Danuta Go-
dlewska.

Oczywiście okrągły jubileusz to także 
okazja do wspomnień, a  multimedial-

na prezentacja przedstawiająca historię 
przedszkola na przestrzeni minionych 40 
lat była do tego świetną sposobnością. 
Była radość i poszukiwanie siebie na zdję-
ciach z przed lat.

Swoimi wspomnieniami podzielił się 
również wójt gminy Michałowice, Krzysz-
tof Grabka. Jako rodzic, gdy przypro-
wadzał syna do przedszkola i  jako sa-
morządowiec, kiedy nadzorował jego 
modernizację.

Po wspomnieniach przyszedł czas na 
przyszłość, a tą dla Gminnego Przedszko-
la w Michałowicach na planach rozbudowy 
przedstawił wójt Krzysztof Grabka. Nowe, 
większe, bardziej przestronne i  wyposa-
żone w salę do ćwiczeń i  rekreacji to  jak 
mówiła dyr. Renata Bontron – wymarzone 
przedszkole. Aktualnie – mówił dalej wójt 
Krzysztof Grabka – przygotowany jest pro-
jekt oraz  mamy pozwolenie na budowę. 
Pozostaje więc zabezpieczenie środków 
finansowych w przyszłorocznym budżecie 
na realizację tej inwestycji. Kosztorys in-
westycyjny wynosi ponad 10 mln zł.  

Sobotnią uroczystość zakończyło 
wspólne krojenie okolicznościowego tortu 
„Czterdzieści lat minęło …”.

Mariusz Marcysiak 

podczas niedzielnego recitalu. Recitalu, na który zaprosili: wójt 
gminy Michałowice, Krzysztof Grabka oraz Lucyna Kowalska re-
prezentująca Stowarzyszenie K40.

Marzenia, radość z życia, ale i nostalgia charakteryzowały pio-
senki zaprezentowane podczas recitalu, ale nie  tylko. Była też 
spora dawka humoru. Czy to za sprawą piosenek, które dla Ka-
tarzyny Żak napisali Artur Andrus „Quando, Quando, Quando” 
i Andrzej Poniedzielski „Beze Mnie Muszą”, czy  też za sprawą 
opowieści na temat przygód związanych z serialową Kazią. Jed-
ną z takich opowieści była historia pewnego koncertu, podczas 
którego artystka została zapytana przez widza, czy przywiozła ze 
sobą pierogi – jeden ze znaków rozpoznawczych serialowej Kazi.

„Bardzo przyjemnie jest żyć” to kompozycja piosenek, które 
bez wątpienia można określić mianem hitów, a potwierdzeniem 

tego niech będą autorzy ich tekstów. Oprócz Artura Andrusa, 
Andrzeja Poniedzielskiego są to: Magda Czapińska, Jan Wołek, 
Wojciech Młynarki i Michał Zabłocki.

W trakcie niedzielnego recitalu nie zabrakło również osobistych 
historii z życia artystki i tego, jak ważne w jej życiu są jej córki. 
Swoją troskę o innych Katarzyna Żak przejawia także wspierając 
budowę hospicjum w Chojnicach, gdzie jako ambasadorka To-
warzystwa Przyjaciół Hospicjum koncertuje i zbiera pieniądze na 
jego budowę.

Niedzielny recital w sali multimedialnej był jak płyta Katarzyny 
Żak - trochę liryczny, radosny i zabawny, co publiczność wpro-
wadziło w pogodny i dobry nastrój.

Mariusz Marcysiak 
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Koncert w Granicy
Koncert zatytułowany „A przecież mi żal” utwo-
rów Bułata Okudżawy oraz romansów rosyj-
skich zainaugurował jesienną edycję Grani-
ca Sunday Festival. Odbyła się w świetlicy 16 
września. 

Mieszkańcy wysłuchali między innymi: „Piosen-
kę o papierowym żołnierzyku”, „Balonik”, „Mo-

dlitwę”, „Dopóki ziemia kręci się”, „Trzy miłości”, 
„Aleksander Siergiejewicz Puszkin”, „Ostatni trolej-
bus”, „O Wołodii Wysockim” i wiele innych znakomi-
tych utworów Bułata Okudżawy. Dopełnieniem wie-
czoru były ballady i romanse rosyjskie, które przyjęte 
zostały z dużym entuzjazmem.

Koncert został sfinansowany z funduszu osiedla 
Granica

Wesele kurpiowskie 

Jak piękny i różnorodny jest nasz kraj pokazały widowiska, 
które 29 września, mogli zobaczyć mieszkańcy Opaczy-
-Kolonii, a 6 października, mieszkańcy Nowej Wsi.

W świetlicach Zespół Folklorystyczny „Kurpianka Cepelia” 
zaprezentował tradycyjny obrzęd weselny kultury kurpiow-

skiej.  Prezentacja tego obrzędu to niezwykle barwne i  intere-
sujące widowisko. Pełne śpiewu, tańca i regionalnych wartości. 
W  jego trakcie publiczność mogła poznać każdy z  elementów 
tego rytuału, od zaręczyn po weselną zabawę. A tej nie zabrakło 
w Opaczy-Kolonii i Nowej Wsi, ponieważ po części, gdy młoda 
para „powróciła z kościoła” na salach zagościła zabawa.

Interaktywna formuła widowiska bardzo przypadła do gustu 
mieszkańcom i  chętnie wzięli udział w  tańcach kurpiowskich 
oraz degustacji kurpiowskich wędlin i puszczańskiego miodu. 

Spotkania zostały sfinansowane z funduszów sołeckich: Nowej 
Wsi i Opaczy-Kolonii

Sprzątanie osiedla Michałowice
21 i 22 września młodzież ze szkoły podstawowej w  Mi-
chałowicach uczestniczyła w  akcji sprzątanie świata. 
21 września, w  piątek,  w ramach szkolnej akcji, natomiast 
22 września, w sobotę  - w akcji zorganizowanej przez Za-
rząd Osiedla Michałowice. 

Było przyjemnie, bowiem młodzież spotyka się „na świeżym 
powietrzu”, w swoim gronie, gdzie jest czas na rozmowy i in-

tegrację. A pożytek? Pożytek z tego jest podwójny: po pierwsze, 
z osiedla znikają śmieci, a po drugie -  jest  to doskonała lekcja 
kształtowania postaw i świadomości ekologicznej. 

Zakończeniem sobotniej akcji zorganizowanej przez  Zarząd 
Osiedla Michałowice było ognisko, na którym pieczono kiełbaski 
i chrupiący chleb. 

Święto pieczonego 
ziemniaka w Sokołowie

W tym roku mieszkańcy Sokołowa po raz kolejny bawili się 
na Pikniku Pieczonego Ziemniaka. 

Organizatorzy zachęcali, aby uczestnicy przynosili dowolne po-
trawy przygotowane z ziemniaków. I  tak, wybór potraw ziem-

niaczanych był bardzo duży. Jednak oprócz nich, dla mieszkańców 
przygotowane były potrawy z  grilla. A potem była kawa, herbata 
i oczywiście ciasta domowej roboty.

Jak każdego roku, podczas pikniku, na dzieci czekało wiele atrak-
cji, m.in. wyścigi w workach, zabawy zręcznościowe i foto-budka. 
Święto pieczonego ziemniaka zostało sfinansowane z funduszu so-
łeckiego.
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Michałowice-Wieś pożegnały lato
Jak co roku, u zbiegu ulic Kasztanowej i Kolejowej, za sprawą soł-
tys, Adriany Król-Popiel mieszkańcy Michałowic-Wsi spotkali się, 
aby pożegnać mijające lato.

Spotkanie miało piknikową formułę. Każda rodzina przyniosła pikniko-
wy kosz wypełniony ulubionymi smakołykami, które wylądowały w ogól-
nodostępnym bufecie.

Na pikniku, mieszkańców Michałowic-Wsi odwiedził wójt gminy Mi-
chałowice, Krzysztof Grabka, który osobiście mógł skosztować przygo-
towanych smakołyków, a także porozmawiać z mieszkańcami.

Wizyta wójta była też okazją do uroczystego przecięcia wstęgi nowo 
wybudowanego mostka na ul. Kasztanowej.

Po uroczystości przyszedł czas na kontynuację piknikowej integracji, 
podczas której nie  mogło zabraknąć pieczenia kiełbasek na ognisku 
i licznych zabaw dla dzieci – malowania buziek, tańców i gier.

Spotkanie sfinansowane z funduszu sołeckiego.

Żegnaj lato na rok! - Zabawa taneczna w sołectwie Komorów
Mieszkańcy Komorowa spotkali się w Kaliszowym Gaiku – 
przy muzyce i przy ognisku - pożegnali lato. 

Wieczorem zapłonęło ognisko. Mieszkańcy piekli kiełbaski, 
ziemniaki i jabłka albo po prostu grzali się przy ognisku. Ponadto 
był przygotowany stół z tzw. „chłopskim jedzeniem”, był smalec 
i ogórki. Dużym powodzeniem cieszył się również stół z pyszny-
mi ciastami i ciasteczkami, gorącą kawą i herbatą. Organizatorzy 
zachęcali także do częstowania się gorącą grochówkę i żurkiem, 
które przygotowali strażacy z OSP w Nowej Wsi. 

Podczas gdy przy ognisku gromadzili się amatorzy pieczonych 
potraw i  spragnieni ciepła, na dechach, w namiocie, odbywały 
się tańce. 

Piknik został sfinansowany z funduszu sołeckiego.

V festyn rodzinny w Komorowie
Już po raz piąty Zespól Szkół Ogólnokształcących w Komo-
rowie zorganizował festyn rodzinny, który w tym roku miał 
wyjątkową oprawę. Wszystko za sprawą rocznicy powsta-
nia szkoły, a dokładnie 95. rocznicy.

Prezentacje widowiskowe, taneczne, wokalne i sportowe zo-
stały zaprezentowane podczas niemal pięciogodzinnych wystę-
pów. 

Dodatkowo wiele atrakcji, m.in.: przejażdżki na kucykach, 
stoisko radiotelegrafisty, młodego chemika, mini escape room, 
szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Oczywiście podczas 
festynu nie mogło zabraknąć licznych konkursów, w tym na naj-
piękniejsze bajkowe zwierzę z kukurydzianych klocków, hasło 
promujące profilaktykę uzależnień i  rysunek przedstawiający 
wymarzony plac zabaw.

Ostatnim punktem V festynu rodzinnego w Komorowie było 
uroczyste wręczenie nagród w zakończonych konkursach. Jury 
konkursowe nie miało łatwej pracy i jak mówił jego członek, wójt 
gminy Michałowice, Krzysztof Grabka – wybór w  takich kon-
kursach jest niezwykle trudny, ponieważ wszystkie prace były 
wyjątkowe.

Pożegnanie lata – Pęcice Małe
15 września odbył się Piknik Rodzinny 

– Pożegnanie Lata.  Jak zwykle było wie-
le atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i doro-
słych mieszkańców Pęcic Małych. Jedną 
z głównych - była potańcówka. Ponadto, 

dużym zainteresowaniem cieszyły się po-
trawy z  grilla, kiszone ogórki i  sałatki, 
a także ciasta i ciasteczka.

Piknik został sfinansowany z  funduszu 
sołeckiego.
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Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem
Dziennikarz, reportażysta, pisarz i wykładowca reportażu za-
gościł 12 września, w bibliotece w Michałowicach.

Mariusz Szczygieł, bo o nim mowa, bez wątpienia należy do 
tych autorów, których każdą kolejną książkę czyta się z ogrom-
nym zainteresowaniem. Wystarczy tylko wspomnieć „Gottland”, 
„Niedzielę, która zdarzyła się w  środę”, „Laskę nebeską” czy 
„Projekt: prawda”.

Było naprawdę niezwykle ciekawie i niejednokrotnie zabawnie, 
ponieważ Mariusz Szczygieł oprócz opowieści na temat swoich 
inspiracji i  tego, jak powstawały jego książki, wspominał także 
radosne historie, jakie przydarzyły się w jego artystycznym życiu.

Michałowiccy seniorzy świętują swój dzień

22 września odbył się Dzień Seniora, który zorganizowało 
koło nr 2 michałowickich seniorów.

Spotkania seniorów z Michałowic to zawsze ciekawe wydarze-
nia, zwłaszcza, gdy okrasza je koncert chóru „Michałowiczanka”. 
Nie inaczej było i tym razem. Po części oficjalnej przed publicz-
nością wystąpił chór kierowany przez  Piotra Gwiazdeckiego. 
W repertuarze nie zabrakło piosenek związanych ze świętem se-
niorów, a także świętem  niepodległości, którego 100. rocznicę 
będziemy obchodzić już niebawem.

Oczywiście po koncercie był też czas na wspomnienia i  są-
siedzkie rozmowy.

XV Rajd Pęcicki

Marsz uczniów wszystkich gminnych szkół uczcił pamięć 
poległych i pomordowanych w bitwie pod Pęcicami. 91 
ofiar, które oddały swoje życie w obronie ojczyzny.

To szczególne wydarzenie, jak i uroczyste złożenie wieńców 
pod pomnikiem mauzoleum odbyło się we wtorek, 2 paździer-
nika 2018 roku. 

Wśród uczestników rajdu są: wójt gminy Michałowice 
Krzysztof Grabka, przewodnicząca rady gminy Elżbieta Bi-
czyk, ksiądz Grzegorz Jasiński, Władysława Marcinkiewicz - 
prezes Środowiska Żołnierzy AK IV Obwód Ochota, Wojciech 
Cygański - powstaniec warszawski ze zgrupowania Bartkie-
wicz, Michał Grocholski - strzelec Szarych Szeregów IV Ob-
wodu Ochota i uczestnik bitwy Pęcickiej, Stefan Pastewka - 
uczestnik Powstania Warszawskiego, Czesław Łukasik - były 
jeniec Dworu Pęcickiego, Jerzy Pamrow - prezes klubu PTTK 
Varsovia, Włodzimierz Majdewicz - współorganizator Rajdu 
po Kamienistej Drodze, Stanisław Książkiewicz - płk. Wojska 
Polskiego i  prezes Związku Kombatantów Warszawa Ocho-
ta, Elzbieta Makowska, Maciej Janaszek - honorowy prezes 
Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego, harcerz 
i pisarz Tadeusz Hubert Jakubowski oraz przewodnik PTTK - 
Bernard Malinowski.

W tym roku komandorami rajdu byli Elżbieta Gąsior, Beata 
Wiszniewska i  Tomasz Matuszewski, a wspomagali ich na-
uczyciele ze szkół w Komorowie, Michałowicach i Nowej Wsi.

Tegoroczny rajd znacznie różnił się od tego z przed piętnastu 
lat. To znacznie szerszy projekt, który w poszerzonej formule, 
o konkursy poetycko-plastyczne pod patronatem wójta gmi-

ny Michałowice oraz grę terenową, jeszcze bardziej angażuje 
naszą młodzież w propagowanie wartości patriotycznych i pa-
mięć o tych, którzy walczyli o niepodległość naszej ojczyzny.

Rajd Pęcicki to bardzo udana lekcja historii, którą zakończy-
ło wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku w pobliskim parku, 
a na ten dość chłodny dzień strażacy z Nowej Wsi przygoto-
wali dla wszystkich uczestników przepyszną i  rozgrzewającą 
grochówkę.

Działo się...
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sekretariat@michalowice.pl, www.michalowice.pl

Ważne telefony …

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

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

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

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

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

•  zeSPół SzkOlnO-PrzedSzkOlny 
im. mikOłaja kOPernika w nOwej wSi 
ul. Główna 96,  
05-806 Komorów 
tel. 22 758-26-05 szkoła   
tel. 22 758-26-51 przedszkole

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

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

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

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

GMINNE jEDNOsTkI ORGANIZACYjNE

telefOn alarmOwy – 112

POlicja – 997

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

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

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

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

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

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

StarOStwO POwiatOwe   
tel. 22  738-14-00

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

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

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

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

POGOtOwie ratunkOwe – 999

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

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

aPteki

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

WAŻNIEjsZE TELEFONY

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

0 –  Kancelaria ogólna; 

2 – Dowody i meldunki; 

3 – Działalność gospodarcza; 

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 

5 –  Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych; 

6 – Podatki; 

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne i drogowe; 

8 – Utrzymanie bieżące dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

10 – Zieleń; 

11 –  Numery porządkowe nieruchomości 

i dzierżawa gruntów; 

12 –  Podział nieruchomości i rolnictwo; 

13 – Planowanie przestrzenne; 

14 – Zamówienia Publiczne; 

15 – Promocja; 

16 – Kultura i sprawy społeczne; 

17 – Obrona cywilna.

telefony bezpośrednie:

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

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

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

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

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

www.dbprint.pl
biuro@dbprint.pl

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

Druk  
i opracowanie  

graficzne:

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

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

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GMINY MIChAŁOWICE

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

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

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

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony …

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

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

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

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

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

•  zeSPół SzkOlnO-PrzedSzkOlny 
im. mikOłaja kOPernika w nOwej wSi 
ul. Główna 96,  
05-806 Komorów 
tel. 22 758-26-05 szkoła   
tel. 22 758-26-51 przedszkole

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

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

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

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

GMINNE jEDNOsTkI ORGANIZACYjNE

telefOn alarmOwy – 112

POlicja – 997

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

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

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

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

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

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

StarOStwO POwiatOwe   
tel. 22  738-14-00

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

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

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

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

POGOtOwie ratunkOwe – 999

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

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

aPteki

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

WAŻNIEjsZE TELEFONY

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

0 –  Kancelaria ogólna; 

2 – Dowody i meldunki; 

3 – Działalność gospodarcza; 

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 

5 –  Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych; 

6 – Podatki; 

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne i drogowe; 

8 – Utrzymanie bieżące dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

10 – Zieleń; 

11 –  Numery porządkowe nieruchomości 

i dzierżawa gruntów; 

12 –  Podział nieruchomości i rolnictwo; 

13 – Planowanie przestrzenne; 

14 – Zamówienia Publiczne; 

15 – Promocja; 

16 – Kultura i sprawy społeczne; 

17 – Obrona cywilna.

telefony bezpośrednie:

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

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

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

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

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

www.dbprint.pl
biuro@dbprint.pl

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

Druk  
i opracowanie  

graficzne:

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

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

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GMINY MIChAŁOWICE

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

18 – Oświetlenie uliczne

CENTRUM USŁUG 
WSPÓLNYCH


