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Gminy Michałowice
Zebrania mieszkańców

W

e wrześniu, we wszystkich jednostkach pomocniczych gminy odbywały się spotkania z mieszkańcami, podczas
których zadecydowano m.in. o przeznaczeniu środków funduszów sołeckich
i osiedli na 2017 rok.

WARTO PRZECZYTAĆ!

Złożono sprawozdania z działalności
rad sołeckich i zarządów osiedli. Dyskutowano o sprawach nurtujących mieszkańców. W zebraniach uczestniczył wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka oraz
radni gminy (relacje z zebrań od str. 9).

Dożynki 2016

s. 3
Dobra Ziemskie Michałowice
21 września br. Wojewódzki Sąd Administracyjny
(WSA) oddalił skargi właścicieli nieruchomości na
decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17
grudnia 2013 r.

4 września, zgodnie z tradycją na zakończenie żniw, w parku w Regułach
odbyły się dożynki – Święto Plonów. Tegoroczne dożynki miały charakter
gminno-powiatowy, a ich organizatorem byli Powiat Pruszkowski
i Gmina Michałowice.

U

roczystość rozpoczęła msza polowa, którą odprawił dziekan dekanatu pruszkowskiego ks. prałat Andrzej Perdzyński.
Po mszy świętej, przy pieśni „Plon, niesiemy
plon” starostowie dożynek, Państwo Bożena i Leszek Zawiślakowie z Pęcic przekazali
pachnące bochny chleba gospodarzom dożynek Staroście Pruszkowskiemu – Maksymowi Gołosiowi i Wójtowi Gminy Michałowice
– Krzysztofowi Grabce oraz gościowi specjalnemu – Ministrowi Zdrowia, Konstantemu Radziwiłłowi.
Dziękując za zaproszenie, Konstanty Radziwiłł mówił – „To ważny dzień, ważna tradycja
i święto, które jest świętem pracy i podziękowań za trud pracy rolników, sadowników,
ogrodników i pszczelarzy, dzięki którym mamy
to wszystko na naszych stołach”.
Starosta Pruszkowski, Maksym Gołoś podzielił się refleksją dotyczącą Święta Plonów.

Dożynki są tym świętem, w którym możemy
docenić i zwrócić uwagę na te rzeczy, do których już się przyzwyczailiśmy i które są oczywiste, że jesteśmy częścią cudu życia, za który
dziś dziękujemy.
Wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka
podkreślił, iż mimo tego, że w gminie Michałowice jest coraz mniej uprawianej ziemi, to
mieszkańcy z dumą prezentują wypełnione
stoiska płodami rolnymi. Dożynki są tradycją,
która jest i którą chcemy podtrzymywać w naszej gminie, gdyż jest to forma podziękowania
za cały trud i pracę w to wszystko, co będziemy mieli aż do nowych zbiorów.
Na zakończenie uroczystości głównych, gospodarze dożynek oraz radni powiatowi, radni gminni, sołtysowie i członkowie zarządów
osiedli podzielili się z mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi chlebami upieczonymi z mąki
z tegorocznych zbiorów.

s. 4
Stanowisko Wójta Gminy w sprawie
NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY RADY GMINY
MICHAŁOWICE NR XV/188/2016

s. 7
Recital Edyty Geppert
W niedzielę, 25 września, w sali multimedialnej
urzędu gminy, odbył się recital Edyty Geppert
z udziałem Piotra Matuszczyka – fortepian
i Jerzego Szareckiego – dźwięk.
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Wydarzenia

Starostowie dożynek, Bożena i Leszek Zawiślakowie, są mieszkańcami Pęcic. Od 36 lat
prowadza 6,5 ha. gospodarstwo rolne o profilu
ogólnym, z przewagą zbóż. Mają czworo dorosłych dzieci i 7 wnuków.
Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego,
Ewa Borodzicz oraz Przewodniczący Rady
Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Pruszkowskiego, Waldemar Gajewski wręczyli rolnikom powiatu pruszkowskiego puchary. Mirosław Chruściak - rolnik z gminy Nadarzyn
otrzymał puchar Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Pruszkowskiego, zaś Adrian Kamiński - rolnik z gminy
Raszyn - puchar Przewodniczącego Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Pruszkowskiego „za innowacyjność w rolnictwie” .
Cześć artystyczną tegorocznych dożynek
rozpoczął występ Zespołu Pieśni i Tańca „Mały
Śląsk”, który zaprezentował pieśni i tańce
z różnych stron naszego kraju.
Festyn z okazji dożynek 2016 był doskonałą
okazją do wspaniałej zabawy mimo tego, iż od
czasy do czasu trochę pokropił deszczyk. Była
okazja spróbować swoich sił rzeźbiąc w drewnie czy też stanąć przy kole garncarskim i zrobić własne naczynie, a także odwiedzić liczne
stoiska m.in. z wyrobami hafciarskimi, rękodziełem artystycznym, biżuterią jak również
wpaść na kolorowy jarmark.
Na najmłodszych uczestników festynu czekała dmuchana zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, trampolina i szereg gier sprawnościowych w tym: trafianie piłeczką do tarczy, rzuty
piłeczkami do koszyków, rzuty lotkami, wędki
szczęścia oraz różnego rodzaju bujaki i kolorowy kącik plastyczny.
Każdy, kto chciał mógł skosztować lub
zabrać do domu płody rolne dostarczone
przez mieszkańców Suchego Lasu, z sołtysem
Edwardem Chruściakiem na czele. Pomidory,
ogórki, marchewki, dynie, cukinie, kabaczki,
jabłka, grusze, śliwy winogrona – tyle tego było.
Dla smakoszy tradycyjnych dań była też pajda
ze smalcem i ogórkiem oraz grochówka, któ-

re zapewniła gmina Michałowice. Natomiast
sołtys Reguł, Magdalena Krajnik- Partyka wraz
radą solecka częstowali słodkimi wypiekami
oraz przetworami.
Na festynie nie mogło zabraknąć występu
chórów z Opaczy-Kolonii „Czerwone Korale”
i „Czerwone Koraliki” kierowanych przez Renatę Włodarek oraz chóru michałowickich
seniorów „Michałowiczanka” prowadzonego
przez Piotra Gwiazdeckiego. Występ chórów to już tradycja gminnych festynów, który jak zawsze przyjmowany jest z entuzjazm
przez zgromadzoną publiczność.
Tradycją dożynek są konkursy na najładniejszy wieniec i kompozycję dożynkową
oraz najpiękniejszy kapelusz damski i męski.
W konkursach wzięło udział blisko 40 osób
i jednostek pomocniczych gmin powiatu
pruszkowskiego w tym sołectwa i osiedla gminy Michałowice. Trzeba przyznać, że wszystkie
biorące udział w konkursie prace były mister-

nie wykonane, czym wzbudziły podziw wśród
zgromadzonej publiczności.
Zwycięzcy w poszczególnych konkurach:
Najpiękniejsza wieniec dożynkowy
I miejsce – Gmina Michałowice / sołectwo
Sokołów
II miejsce – Gmina Brwinów
III miejsce – Gmina Michałowice/sołectwo
Pęcice
Najpiękniejsza kompozycja dożynkowa
I miejsce – Suchy Las
II miejsce – Sołectwo Komorów
III miejsce – Reguły
Najpiękniejszy kapelusz damski
I miejsce – Amelia Seń – Suchy Las
II miejsce – Pamela Kupnowicka – Pęcice
Małe
III miejsce – Natalia Ciemińska – Suchy Las
Najpiękniejszy kapelusz męski
I miejsce – Szymon Kamiński – Opacz-Kolonia
II miejsce – Stanisław Zieliński – Sokołów
III miejsce – Paweł Kupnowicki – Pęcice
Małe
Wieczorną zabawę rozpoczął koncert zespołu Los Amigos. Mariachi bardzo szybko
wprowadzili widzów w latynoskie rytmy wykonując m.in. El sinaloense, La bomba, La
malagueña, Celito Lindo, Bésame mucho,
Amor oraz Desperado.
Na zakończenie tej wspaniałej zabawy koncert gwiazdy wieczoru, zespół „Tercet czyli
Kwartet”. Przeboje ABBA, Bee Gees, Krzysztofa Krawczyka czy Wojciecha Gąssowskiego w wykonaniu Hanny Śleszyńskiej, Piotra
Gąsowskiego, Wojciecha Kalety i Roberta
Rozmusa to kolejna dawka świetnej zabawy.
Tak doskonali artyści z łatwością przenieśli
publiczność w lata 70’, 80’, i 90’. Wszystko
z przymrużeniem oka i dużą dawką humoru.
Mariusz Marcysiak 
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Skargi oddalone – Dobra Ziemskie Michałowice
21 września 2016 r. Wojewódzki Sąd
Administracyjny (WSA) oddalił skargi
właścicieli nieruchomości na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 17 grudnia 2013 r. w przedmiocie
stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej dotyczącej „Dóbr Ziemskich Michałowice”. Na rozprawie
bardzo licznie stawili się mieszkańcy
osiedla Michałowice oraz wójt gminy
Krzysztof Grabka.

S

prawa dotyczy terenów znajdujących się m.in. w Michałowicach,
które przed II wojną światową należały do rodziny Grocholskich. Mowa jest
o blisko 140 ha, na których dziś znajduje się wiele domów, budynki szkoły,
przedszkola, biblioteki oraz kościół.
Niestety Sąd podjął decyzję o oddaleniu skargi właścicieli nieruchomości,
którzy nabyli do nich prawa kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu.
Temat ten był jednym z punktów zebrania mieszkańców osiedla Michałowice, które odbyło się tego samego
dnia, gdy zapadł wyrok sądu. Zdaniem
wójta Krzysztofa Grabki decyzja Sądu
i szybkość, z jaką została ona podjęta
jest bardzo zaskakująca, mimo opinii
Rzecznika Praw Obywatelskich, potwierdzającej słuszność skargi złożonej
przez właścicieli nieruchomości. Bez
kompleksowej i systemowej ustawy
reprywatyzacyjnej, tego typu problemy
i zagrożenia będą się pojawiały, dlatego tak ważne jest współdziałanie w tej
sprawie. W zebraniu z mieszkańcami
Michałowic udział wzięła również mec.
Sylwia Krasowicz, reprezentująca Gminę w Sądzie, która odpowiadała na pytania i wątpliwości mieszkańców.
– Jestem pełen rozgoryczenia, bo
instytucje państwa odżegnują się od
tego, skazując nas na niepewność
i stan zawieszenia – powiedział w jednym z wywiadów wójt Grabka.
Przypomnijmy, ponad 1700 właścicieli nieruchomości otrzymało decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(MRiRW) z dnia 17 grudnia 2013 roku,
która stwierdziła nieważność orzeczeń
z 1948 r. dotyczących objęcia majątku
„Dobra Ziemskie Michałowice” dekretem z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Na podstawie tego dekretu
następowała zmiana stosunków własnościowych nieruchomości ziemskich
m.in. takich, których łączny obszar
przekraczał 100 ha powierzchni ogólnej,
bądź 50 ha użytków rolnych. Nieruchomości spełniające takie wymogi obszarowe przechodziły bezzwłocznie, bez
żadnego wynagrodzenia, na własność
skarbu państwa.

Za taką nieruchomość na podstawie
orzeczenia z 1948 roku, została uznana
część własności Barbary Grocholskiej,
„Dobra Ziemskie Michałowice”. Obecnie zakres gruntów obejmuje swym zasięgiem obszary gminy Michałowice,
miejscowość Michałowice, oraz gminy
Raszyn, miejscowość Nowe Grocholice łącznie ponad 316 ha.
Na podstawie decyzji MRiRW z 17
grudnia 2013 roku właściciele nieruchomości dawnych „Dóbr Ziemskich Michałowice” (wśród nich jest także Gmina Michałowice) zostali zagrożeni roszczeniami
zwrotowymi i odszkodowawczymi spadkobierców Barbary Grocholskiej. Przez

www.michalowice.pl

decyzję MRiRW, nabyte przez mieszkańców legalnie i w dobrej wierze nieruchomości, stanowiące niejednokrotnie dorobek całego życia, zostały wystawione na
niebezpieczeństwo ich straty. Wywołało
to oczywiście wielki niepokój, ale także
oburzenie obecnych właścicieli, którzy
w 2014 r. złożyli do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego skargę na ww. decyzję Ministra.
Wyrok WSA z 21 września 2016 r. jest
nieprawomocny. Gmina Michałowice wniesie skargę kasacyjną od wyroku. Szersze
informacje będziemy przedstawiać Państwu po uzyskaniu pisemnego wyroku
WSA wraz z uzasadnieniem.
UG 
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NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY RADY GMINY MICHAŁOWICE
NR XV/188/2016 – INFORMACJA WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

W

związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2016 r. nr LEX-I.4131.138.2016.
BŁ w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XV/188/2016
Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie
uchwalenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice przedstawiam
poniżej swoje stanowisko.
Zmiana polityki przestrzennej państwa, wynikająca z ustawy
z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji nowelizującej m.in.
ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadziła modyfikacje w polityce zagospodarowania przestrzennego. Zmiany te nie są precyzyjnie określone, a praktyka ich stosowania jeszcze nie istnieje. Ograniczone
lub wręcz nieistniejące jest również orzecznictwo w tym zakresie.
Uchwalona przez Radę Gminy Michałowice zmiana studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
była jedną z pierwszych procedur planistycznych w województwie mazowieckim realizowanych z zastosowaniem znowelizowanych przepisów.
Interpretacja tych przepisów pojawiła się dopiero w omawianym rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.
Jak wynika z opinii profesora Uniwersytetu Gdańskiego na
Wydziale Prawa Administracji - Tomasza Bąkowskiego, nie
istniała konieczność powtórnego wyłożenia zmian studium,
jak również wykonania rozszerzonych bilansów terenów
przeznaczonych pod zabudowę. Udział czynnika społecznego w procesie planistycznym został także zrealizowany
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Równocześnie pragnę przypomnieć, że przystępując do zmiany studium kierowaliśmy się zarówno wnioskami składanymi
w procedurze planistycznej, jak i interesem gminy jako całości,
zgodnie z kierunkami wyznaczonymi w przyjętej przez Radę Gminy Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Michałowice, zaktualizowanej w lutym 2016 r. do roku 2023.
W szczególności obowiązujący obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Reguły” z 2002 r. zezwala w obszarze nr 1 zmiany studium (teren pomiędzy Alejami Jerozolimskimi, ul. Regulską i torami kolejki WKD
w Regułach) na lokalizację magazynów, usług, handlu hurtowego,
produkcji nieuciążliwej i biur. Według jego ustaleń dopuszczalne
i realne jest obecnie powstanie w tym miejscu na powierzchni
ok. 18 ha (ok. 3 ha zajmują w planie drogi publiczne) budynków
logistycznych o powierzchni hal około 64 tysięcy metrów kwadratowych, co oznaczałoby wzmożony ruch TIR-ów na drogach
gminnych, a w szczególności na bezpośrednio przylegających do
omawianego terenu. Jeżeli w tym miejscu powstaną budynki, których przeznaczeniem będzie handel hurtowy, parametry zabudowy będą podobne, jak w przypadku funkcji logistycznej (ok. 40%
pochłoną drogi i parkingi, tyle samo budynki, a 20% pozostanie
terenem zielonym), co oznaczałoby powstanie na każde 1000 m2
powierzchni użytkowej niemal tyle samo powierzchni parkingów.
Również przy tym scenariuszu może nie powstać dodatkowa
infrastruktura drogowa, jedynie ta zapewniająca ruch na terenie
inwestycji, a to oznacza komunikacyjną obsługę nieruchomości
z istniejących już układów drogowych. Nie bez znaczenia jest
również fakt, iż realizacja obiektów o funkcjach wskazanych
w obowiązującym dla tego obszaru planie miejscowym mogłaby negatywnie wpłynąć na wizerunek Gminy Michałowice z racji
ekspozycji lokalizacji takiej inwestycji bezpośrednio przy Alejach
Jerozolimskich.
Dlatego w nowym studium wprowadzono zakaz lokalizacji
handlu hurtowego i giełdowego, obiektów przemysłowych uciąż-
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liwych i stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi, zakładów
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.
Biorąc pod uwagę komfort mieszkańców, w wytycznych do planów miejscowych dodane zostały strefy buforowe dla łagodnego
przechodzenia z jednej strefy w drugą. Wprowadzono też zakaz
lokalizacji obiektów przemysłowych i innych funkcji powodujących pogorszenie estetyki miejsca i ładu przestrzennego, zwiększenie zagrożenia środowiska, a zwłaszcza zanieczyszczenia
powietrza.
Po przeanalizowaniu wszystkich aspektów sprawy uważam jednak, że zarówno rozszerzenie bilansów terenów
przeznaczonych pod zabudowę, jak i szersze przedstawienie mieszkańcom argumentów na rzecz przeprowadzanych
zmian, nie tylko nie będzie sprzeczne z intencjami ustawodawcy, ale również stanowić będzie działanie korzystne dla
gminy i jej mieszkańców.
Biorąc pod uwagę wskazaną w rozstrzygnięciu nadzorczym
Wojewody Mazowieckiego politykę w zakresie interpretacji znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dla studium na zasadach obowiązujących dla
procedur związanych z planami miejscowymi oraz potrzeby
mieszkańców w zakresie partycypacji planistycznej rekomenduję
kontynuowanie prac nad projektem zmian studium przez zespół
projektowy, w tym m.in. jego ponowne przekazanie organom opiniującym i uzgadniającym oraz ponowne wyłożenie do publicznego wglądu.

Wójt Gminy Michałowice
Krzysztof Grabka

STRATEGIA PROMOCJI GMINY

WARSZTATY
DIAGNOSTYCZNE
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW

DO AKTYWNEGO UDZIAŁU
W TWORZENIU STRATEGII
20 PAŹDZIERNIKA
czwartek

GODZ. 18.00

Urząd Gminy Michałowice (sala multimedialna)
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
www.michalowice.pl
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Inwestycja PAŻP w Regułach
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
(PAŻP) nabyła od Agencji Nieruchomosci Rolnej, w drodze przetargu, działkę
nr 616/4 w Regułach.

P

AŻP jest państwową osobą prawną
powołana mocą ustawy z 8 grudnia
2006 r. Jej celem działania jest zapewnienie bezpiecznej, ciągłej i efektywnej żeglugi w polskiej przestrzeni powietrznej.
Na zakupionej działce PAŻP planuje wybudowanie nowej siedziby firmy,
z miejscami pracy dla kontrolerów ruchu
lotniczego, inżynierów, techników oraz
innych specjalistów.
Jak informują władze Agencji, koncepcja zagospodarowania terenu zostanie
przygotowana w drodze konkursu architektoniczno-urbanistycznego pod egidą
SARP. W Regułach powstaną obiekty,
które nie tylko będą funkcjonalne z punktu widzenia PAŻP, ale także stałby się wizytówką Gminy. Funkcjonowanie siedziby
nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Równocześnie
władze PAŻP dołożą wszelkich starań aby
przebieg inwestycji był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców Reguł.
UG 

Nie pal śmieci - chroń środowisko
i zdrowie, swoje i swoich dzieci!
W związku z rozpoczynającym
się sezonem grzewczym przypominamy o zakazie palenia śmieci
(odpadów komunalnych) w domowych piecach i kotłowniach,
jak również na powierzchni ziemi.

P

alenie śmieci jest nie tylko niezgodne z prawem, ale również
szkodliwe dla zdrowia naszego
i naszych dzieci oraz dla środowiska naturalnego.
Dym ze spalanych śmieci, szczególnie: plastikowych pojemników
i butelek, foliowych toreb, zużytych
opon i odpadów gumowych, przedmiotów z tworzyw sztucznych,
opakowań po środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, jest
nie tylko nieprzyjemny dla otoczenia, ale przede wszystkim bardzo
toksyczny i szkodliwy dla zdrowia
i środowiska.
Przy paleniu śmieci do atmosfery,
gleby i wody przedostaje się wiele
metali ciężkich (m.in. toksyczny
ołów i kadm), trujący tlenek węgla
i tlenek azotu, dwutlenek siarki,
chlorowodór, cyjanowodór, rakotwórcze dioksyny i furany. Substan-

cje te zanieczyszczają nasze najbliższe otoczenie i mają negatywny
wpływ na nasze zdrowie
Oprócz tego dochodzi do osadzania się w przewodach kominowych tzw. sadzy mokrej, którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar
może spowodować zapalenie się
przewodu ko minowego i przyczynić do pożaru domu.
Nie wolno spalać m. in.:
• plastikowych pojemników i butelek po napojach,
• zużytych opon,
• innych odpadów z gumy,
• przedmiotów z tworzyw sztucznych,
• elementów drewnianych pokrytych lakierem,
• sztucznej skóry,
• opakowań po rozpuszczalnikach
czy środkach ochrony roślin,
• opakowań po farbach i lakierach,
• pozostałości farb i lakierów,
• plastikowych toreb z polityenu,
• papieru bielonego związkami
chloru z nadrukiem farb kolorowych.
UG 
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Aktualności

Rower gminny
Już od 23 września można korzystać
z kolejnych dwóch bezpłatnych wypożyczalni rowerów, których operatorem
jest firma Nextbike Polska. Samoobsługowe stacje są zlokalizowane w Komorowie oraz Opaczy-Kolonii, przy stacjach kolejki WKD.

P

onad dwa miesiące temu w gminie ruszył program Rower Gminny. Wówczas
został uruchomiony pierwszy pilotażowy
punkt wypożyczalni, w Regułach. Do tej pory
w naszym systemie zarejestrowało się 320
użytkowników. W związku z takim zainteresowaniem przystąpiliśmy do kolejnego etapu
rozbudowy sytemu, dodając w tym roku kolejne dwie stacje pilotażowe. Pierwsza z nich
została umieszczona w Komorowie - najliczniej zamieszkałej miejscowości, druga zaś w Opaczy –Kolonii – miejscowości położonej
najbliżej centrum stolicy.
Pilotażowe stacje będą działały do końca
listopada br.:
Reguły WKD - ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (przy urzędzie gminy)
Komorów WKD – ul. Brzozowa
Opacz-Kolonia WKD – parking przy stacji
WKD
Każda z nich jest wyposażona w 10 rowerów, które można bezpłatnie wypożyczyć do
12 godzin (w przypadku niezwrócenia roweru
w tym czasie – pobierana jest przez operatora opłata w wysokości 10 zł za godzinę; Brak
zwrotu roweru po 24 godzinach pociąga za
sobą karę w wysokości 200 zł plus + koszty
wypożyczenia).
Aby móc wypożyczyć rower – należy się
zarejestrować i dokonać opłaty inicjalnej
w wysokości minimum 10 złotych. Opłata ta
podlega zwrotowi z chwilą wyrejestrowania
użytkownika z systemu Rower Gminny, o ile
wcześniej nie została wykorzystana na przejazdy. Po zaksięgowaniu wpłaty możliwe jest
już dokonywanie wypożyczeń.
W przyszłym roku rozważamy dołączenie kolejnych miejscowości do systemu (tu
ważnym czynnikiem jest własność nieruchomości i dysponowanie miejscem parkingowym), jak również możliwość połączenia
z warszawskim systemem – Veturilo (rowery
można byłoby wypożyczać/zwracać na każdej stacji w Warszawie). Równoznaczne to
będzie jednak ze zmianą dotychczas obowiązujących w naszej gminie zasad wypożyczania i ujednoliceniem ich z obowiązującymi
w stolicy ( pierwsze 20 minut jest bezpłatne.
Kolejne 40 minut – koszt 1 zł, druga godzina
- 3 zł, trzecia - 5 zł, a za czwartą i każdą następną trzeba zapłacić 7 zł. Maksymalny czas
jednorazowego wypożyczenia to 12 godzin;
Brak zwrotu roweru po 12 godzinach pociąga
za sobą karę w wysokości 200 zł).
Pragniemy poznać Państwa opinię w sprawie dalszej rozbudowy i zasad funkcjonowania systemu Rower Gminny na terenie gminy
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Koncepcja ścieżek rowerowych.

Michałowice. Prosimy o wypełnienie i przesłanie ankiety dołączonej jako wkładka do
biuletynu.
Popularność rowerów z samoobsługowych wypożyczalni na przestrzeni ostatnich
lat stała się prawdziwym fenomenem na ulicach polskich miast. W całym kraju funkcjonuje już kilkanaście publicznych systemów
- zarówno w największych metropoliach, jak
i w mniejszych miejscowościach. Z rowerów
korzysta prawie 830 tysięcy użytkowników,
a liczba wynajmów przekroczyła 13 milionów.
Operatorem systemu gminy Michałowice jest firma Nextbike Polska, która obsługuje dwanaście sieci wypożyczalni w całym kraju: Warszawa, Łódź, Lublin (w tym:
Świdnik), Wrocław, Białystok (w tym: Choroszcz), Poznań, Opole, Katowice, Grodzisk
Mazowiecki, Konstancin-Jeziorna, Stalowa
Wola oraz Juchnowiec Kościelny. Wszystkie te systemy są kompatybilne, więc każdy
mieszkaniec gminy Michałowice, który założy i aktywuje konto, będzie mógł korzystać
z rowerów miejskich w całej Polsce bez
dodatkowej rejestracji. Podobnie mieszkańcy innych miast i zarejestrowani w którymś
z systemów Nextbike, odwiedzając gminę
Michałowice będą mogli korzystać z systemu
„Roweru Gminnego” na podstawie swoich
dotychczasowych kont.
Powstanie systemu Rower Gminny nie jest
jedynym działaniem, które gmina Michałowie
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podejmuje w strefie rozwoju komunikacji rowerowej.
Przypomnimy, że w lipcu br., równolegle
z powstaniem pilotażowej stacji w Regułach,
gmina Michałowice podpisała porozumienie
z Grodziskiem Mazowieckim, Milanówkiem,
Podkową Leśną, Pruszkowem i Żyrardowem
w sprawie realizacji inwestycji dotyczącej powstania spójnej sieci ścieżek rowerowych.
Realizacja projektu będzie możliwa dzięki
programowi: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap
1” („Inwestycja”/ „Projekt”) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym, przeznaczonych do dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Czy otrzymamy dofinansowanie z tego tytułu, rozstrzygnie się
w grudniu br. Inwestycja realizowana byłaby
w latach 2017-2018.
Niezależnie od porozumienia zawartego
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, gmina Michałowice prowadzi także inne działania zmierzające do powstania
kolejnych odcinków tras rowerowych, m.in.
wzdłuż rzeki Raszynki (etap pozyskiwania
gruntów). 
UG 
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Recital Edyty Geppert
W niedzielę, 25 września, w sali multimedialnej urzędu gminy,
odbył się recital Edyty Geppert z udziałem Piotra Matuszczyka – fortepian i Jerzego Szareckiego – dźwięk.

E

dyta Geppert jest artystką, która bardzo dokładnie dobiera
swój repertuar i przy tym w niezwykły sposób potrafi połączyć w swoich utworach refleksję, lirykę, dramatyzm, ale i również humor. Piosenki Edyty Geppert to niezwykłe utwory, do
których muzykę i teksty pisali najwięksi polscy autorzy, wśród
których są Włodzimierz Korcz, Seweryn Krajewski, Andrzej Rybiński, a także Magda Czapińska, Agnieszka Osiecka, Wojciech
Młynarski, Jonasz Kofta, Andrzej Poniedzielski i Jacek Cygan.
Swój występ Edyta Geppert rozpoczęła piosenką „Lepiej, czyli
horyzont” z płyty „Pytania do księżyca”
Podczas niedzielnego recitalu, artystka zaprezentowała piosenki z trzech płyt – „Wierzę piosence”, „Pytania do księżyca”
oraz „Nic nie muszę”, a wśród zaprezentowanych utworów
znalazły się m.in. takie piosenki jak: „Moje królestwo”, „Pocieszanka”, „Idź swoją drogą”, „To się nie sprzeda Pani Geppert”,
„Piosenka o Bośni”, „Pijmy”, „Zamiast”, „ Z duszą na ramieniu”,
„Nie, nie żałuję”, „Hej, człowieku chodź”, „Gdzie ja byłam, gdzie”,
„Chwalcie potęgę pieniądza” i „ Ciałko”.
Recital Edyty Geppert to dokładnie wyreżyserowany wytęp, którego scenarzystą i reżyserem był Piotr Loretz, prywatnie mąż artystki.
Nie zabrakło także utworów wesołych jak: „A ja nic tylko ty”
i „Wstańże i zawrzyj chatę”, a także zabawnych dialogów z Piotrem Loretzem, co wprowadziło publiczność w świetny humor.
Zgromadzona publiczność z wielkim entuzjazmem wysłuchała
recitalu, a po koncercie Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice podziękował artystce za niezwykły występ.

W podziękowaniu za wspaniałe przyjęcie odbył się jeszcze
występ na bis w trakcie, którego Edyta Geppert wykonała kilka
utworów, a wśród nich „Och życie, kocham cię nad życie”, czym
zdobyła sobie serca publiczności.
Fani twórczości Edyty Geppert mieli również okazję do zdobycia autografu artystki, gdzie przy stoliku w holu urzędu podpisywała swoje płyty.
Niedzielny recital Edyty Geppert to kolejne wydarzenie w trakcie, którego mieszkańcy naszej gminy mieli okazję na spotkanie z niezwykłym talentem, a zainteresowanie recitalem było tak
duże, że wejściówki rozeszły się w mgnieniu oka.
Mariusz Marcysiak 

Servi Domini Cantores - koncert
25 września 2016 r., w kościele pw. MB
Nieustającej Pomocy w Pruszkowie (parafii mieszkańców Nowej Wsi) odbył się
koncert Grupy Wokalnej Księży Solistów
„Servi Domini Cantores” (Śpiewający
Słudzy Pańscy). W koncercie uczestniczyli organizatorzy: Jan Starzyński –
prezydent miasta Pruszkowa, Krzysztof
Grabka, wójt gminy Michałowice, a także Elżbieta Biczyk – przewodnicząca
Rady Gminy Michałowice, dzięki której,
w dużej mierze, koncert się odbył.

G

rupę Wokalną „Servi Domini Cantores” tworzą księża: Ojciec Rafał
Kobyliński – tenor, jest jezuitą, ksiądz
Zdzisław Madej – tenor, dr hab. wokalistyki oraz doktor filozofii; jest solistą
Opery Wrocławskiej, a także duszpasterzem środowisk twórczych we Wrocławiu, ksiądz Paweł Sobierajski, tenor,
dr hab. wokalistyki oraz doktor nauk
pedagogiczno-teologicznych, jest duszpasterzem środowisk twórczych Diecezji
Sosnowieckiej, ojciec Tomasz Jarosz –
baryton, redemptorysta, ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie, jest doktorem wokalistyki, ks.
Robert Kaczorowski – baryton, z Gdańska. Na pianinie akompaniował Grze-

gorz Biegas. dr hab. sztuk muzycznych,
profesor, prorektor Akademii Muzycznej
w Katowicach.
Niedzielny koncert rozpoczął się od
występu wszystkich księży. Artyści zaśpiewali „Modlitwę” G. Verdiego z opery Nabucco. Następnie księża śpiewali
Ave Maria, w różnych kompozycjach.
W drugiej części koncertu artyści wykonali między innymi utwory włoskiego
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kompozytora - Cesara Andrea Bixio,
autora znanych szlagierów, takich jak:
„Tango delle capinere”, „Violino tzigano” czy „Vivere”. Podczas koncertu
uczestnicy wysłuchali, w wykonaniu
ojca Rafała Kobylińskiego, utwór „Parlami d’amore, Mariu”, a w wykonaniu,
księdza Pawła Sobierajskiego – utwór
„Mamma”. Ksiądz Paweł Sobierajski
nie tylko śpiewał, ale również zapowia-
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dał koncert. Wtajemniczał zebranych
w tajniki muzyki poważnej jak również
opowiadał anegdoty, które wzbogacały
całe spotkanie.   
Artyści zakończyli swój koncert utworem „Laudate Dominium”. Zaplanowany był oczywiście bis i artyści chętnie
bisowali, przy gromkich brawach zgromadzonej publiczności. Utwór    „O sole

mio”- zaśpiewany przez wszystkich księży wzbudził wielki aplauz w kościele.
Śpiewacy tworzący grupę wokalną „Servi
Domini Cantores” zawsze są serdecznie
i bardzo entuzjastycznie przyjmowani.  
Warto dodać, że „śpiewający księża”
są dobrze znani w Pruszkowie i gminie
Michałowice. Kilka lat temu występowali w parafii w Komorowie, jak również

w kościele w Michałowicach podczas XII
edycji festiwalu „Muzyczny Maj”.
Artystom, za wspaniały koncert podziękował Krzysztof Grabka, wójt gminy
Michałowice, Jan Starzyński, prezydent
miasta Pruszkowa i Elżbieta Biczyk,
przewodnicząca rady gminy. Wręczono
śpiewakom kosz kwiatów.
Beata Izdebska-Zybała 

90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
W sobotę, 10 września, odbyła się uroczystość z okazji 90. lecia istnienia OSP
w Nowej Wsi. Z tej okazji odprawiona
została msza święta, odsłonięto tablicę
pamiątkową, wręczono odznaczenia,
a później zorganizowany został festyn
dla mieszkańców.

U

roczystość rocznicowa rozpoczęła
się od mszy polowej, której przewodniczył ks. Krzysztof Gołębiewski.
W homilii ksiądz Gołębiewski wspomniał
o wielkiej misji, jaką pełnią strażacy, przywołał maksymę, która oddaje sens pracy
strażaków: „Bogu na chwałę, ludziom na
pożytek”. Ołtarz, przy którym odprawiono mszę został przygotowany przez strażaków. Zbudowany został z zabytkowego
strażackiego sprzętu: dzwonu alarmowego, hełmu, drabin, bosaków i węży.
Po mszy nastąpiła część oficjalna uroczystości, zostały wręczone odznaczenia dla strażaków, a także podziękowania i dyplomy dla osób mających zasługi
dla rozwoju OSP w Nowej Wsi.
Sławomir Ignaciak – przedstawiciel
marszałka województwa mazowieckiego
Adama Struzika odznaczył OSP Nowa
Wieś medalem Pro Masovia. Gorące
strażackie pozdrowienie od prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP dh.
Waldemara Pawlaka przekazał dh Zbigniew Kaliszyk – członek ZG ZOSP RP
i sekretarz ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Złoty Znak Związku
otrzymał dh Jerzy Pokropek, Honorowym Medalem im. Bolesława Chomicza
odznaczony został dh Władysław Cackowski. Natomiast Złoty Medal za zasługi
dla pożarnictwa otrzymał Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice i dh Tomasz
Adamczyk. Srebrny Medal za zasługi
dla pożarnictwa otrzymał dh Andrzej Mąkal, dh Marcin Pokropek, dh Sławomir
Gorzkowski, dh Piotr Kozowski. Wręczono również odznaki „Strażak Wzorowy”,
otrzymali je: dh Agata Banach, dh Marcin
Grzelak i dh Michał Pośpiech.
Za wysługę lat w OSP w Nowej Wsi
odznaczenia otrzymali: Jerzy Matrzak –
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55 lat, Władysław Cackowski – 50 lat,
Marek Prusak – 40 lat, Witold Gipsiak –
35 lat, Andrzej Gospodarczyk, Kazimierz
Janczak, Mariusz Janczak i Tomasz
Adamczyk - 30 lat w OSP Nowa Wieś.
Na ścianie remizy strażackiej odsłonięta
została tablica upamiętniająca 90 rocznicę. Z tej okazji została również napisana książka ukazująca historię istnienia
straży pożarnej w Nowej Wsi. Autorem
książki jest Stanisław Szałapak. Książka zatytułowana „Jedzie, jedzie straż”
jest opisem miedzy innymi wielkiej pasji
i zamiłowania druha Jerzego Matrzaka
do pożarnictwa. Dh Jerzy Matrzak jest
najstarszym stażem – 56 lat – członkiem OSP Nowa Wieś. W książce opowiada o swoim strażackim życiu i tak
naprawdę o istocie strażackiej służby.
Książka jest jednocześnie opisem 90.
letniej historii OSP Nowa Wieś.
Ważnym momentem uroczystości było
ślubowanie młodych adeptów pożarnictwa. Na sztandar jednostki ślubowanie
złożyła młodzieżowa drużyna OSP Nowa
Wieś – dziewięciu uczniów.
Cześć oficjalną uroczystości rocznicowej zamknął Krzysztof Grabka dziękując
strażakom za ich codzienny trud, życzył
im jak najmniej wyjazdów na wezwania
i jak najwięcej szczęśliwych powrotów
z akcji ratowniczych.   W podziękowaniu
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wójt Krzysztof Grabka przekazał strażakom sprzęt ratowniczy: ręczne nożyce
hydrauliczne oraz książkę o historii OSP
w Nowej Wsi.  
Uroczystościom oraz piknikowi towarzyszyła muzyka w wykonaniu orkiestry
dętej OSP Nadarzyn oraz wystawa ukazująca bogatą historię OSP w Nowej Wsi
oraz wystawa Piotra Zegarskiego, modelarza, która przedstawiała modele samochodów i sprzętu strażackiego. Piotr
Zegarski jest druhem OSP w Grodzisku
Mazowieckim.
Następnie rozpoczął się festyn. Były
gry i zabawy dla dzieci, które za udział
w różnych dyscyplinach sportowych
otrzymały nagrody. Wielkim powodzeniem cieszyły się dmuchane zamki, dmuchane kule i inne zabawki sprawnościowe. Były lody i wata cukrowa. Wszyscy
mieszańcy zostali zaproszeni na wspaniały, jubileuszowy tort. Podczas festynu
odbył się tenażer pożarowy, czyli prawdziwe szkolenie pożarnicze, uczestniczyli w nim zarówno strażacy jak i chętni
mieszkańcy. Była strażacka grochówka,
a na koniec zabawa taneczna. Wystąpił
Piotr Wiśniewski z grupy INVOX oraz Artur Patanowski Arte. Zabawa trwała do
późnego wieczora.
Beata Izdebska-Zybała 
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Społeczeństwo

Zebranie z mieszkańcami Sokołowa
Spotkanie odbyło się 7 września w miejscowej świetlicy
„Oaza spokoju”. Zebranie zwołał i prowadził sołtys Sokołowa, Bartosz Lewandowski.

S

ołtys przedstawił protokół z poprzedniego zebrania, a następnie odczytał sprawozdanie z prac Rady Sołeckiej Sokołowa.
W ostatnim roku rada zorganizowała dla mieszkańców spotkanie wigilijne, w czerwcu odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka
(wspólnie z sąsiedzkimi miejscowościami: Pęcicami, Pęcicami
Małymi i Suchym Lasem), zaś we wrześniu - piknik „Pieczonego
ziemniaka”. Zostały zorganizowane także wyjazdowe przedsięwzięcia aktywizujące mieszkańców.
Fundusz sołecki sołectwa Sokołów na rok 2017 wynosi ponad
27 tys. zł. Uczestniczący w zebraniu jednogłośnie ustalili, aby
na organizację imprez kulturalnych przeznaczyć 10 tys. zł, zaś
na aktywizacje mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych - 15 tys. zł. Resztę kwoty funduszu, czyli przeszło
2 tys. zł, mieszkańcy zdecydowali, aby przeznaczyć na zakupy
związane z organizacją imprez.
Głównym tematem rozmów mieszkańców Sokołowa była infrastruktura. Rozmawiano o remoncie ulicy Rodzinnej, która w części już została zmodernizowana, oraz ulicy Wspólnoty wiejskiej.
Krzysztof Grabka, wójt gminy, powiedział, że niebawem ruszą
prace projektowe, a także nastąpi pozyskanie niezbędnego terenu do przeprowadzenia modernizacji ulicy. Mieszkańcy wskazywali także na konieczność przeprowadzenia remontu ulicy Wąskiej i jej oświetlenia.
Kolejnym ważnym zagadnieniem były rozmowy na temat zagospodarowania oczka wodnego – jako miejsca przestrzeni publicznej dla mieszkańców. Mieszkańcy modernizację oczka wodnego
zgłosili do budżetu gminy Michałowice na kolejny rok. I wnioskowali
o oświetlenie terenu wokół niego, wybudowanie ścieżki i trzech kładek, postawienie ławek i zabezpieczenie przejścia wokół wody.
W drugiej części zebrania rozmawiano o ruchu drogowym, który zwiększa się z każdym rokiem. Obecna na zebraniu Aurelia
Zalewska, radna powiatu pruszkowskiego jak również Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice mówili, że trwają rozmowy

przedstawicieli powiatu pruszkowskiego i gmin do niego należących, których celem jest wypracowanie lepszej infrastruktury
komunikacyjnej. Jedną z koncepcji jest połączenie dróg: Sokołowskiej, Gromadzkiej, Sąsiedzkiej i Księdza Woźniaka, tak by
odciążyć ulicę Rodzinną w Sokołowie. Na razie są to oczywiście
koncepcje, które będą konsultowane z mieszkańcami – powiedział Krzysztof Grabka.
Edward Kozłowski, w sprawach wniesionych, zgłosił wniosek,
aby wyłączyć teren Sokołowa ze całego studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Pytał, czy jest to możliwe. Mieszkańcy wnioskowali również, aby gmina regularnie przycinała gałęzie drzew w pobliżu kabli linii telefonicznych.
W ubiegłym roku, podczas zebrania, mieszkańcy zgłosili konieczność wyremontowania i odświeżenia pomieszczeń świetlicy. Obecnie, w świetlicy trwa remont.
Beata Izdebska-Zybała 

Zebranie mieszkańców sołectwa Pęcice
Zebranie odbyło się w budynku miejscowej świetlicy 8. Zwołał i prowadził
je Waldemar Widlicki, sołtys Pęcic.

W

tym roku mieszkańcy uchwalili, aby
fundusz sołecki, w wysokości 31
191,76 zł wydać na następujące zdania.
Kwotę 12 000 zł przeznaczyć na koncepcję
zagospodarowania terenu działki gminnej
wraz z koncepcją budowy świetlicy. Resztę
kwoty funduszu sołeckiego, a więc sumę
19 191,76 zł mieszkańcy zdecydowali, aby
wydać na organizację imprez i wydarzeń
aktywizujących mieszkańców wsi. Warto
dodać, że każdego roku sołtys i rada sołecka organizują w czerwcu, wraz z miejscowościami sąsiedzkimi: Pęcicami Małymi,
Sokołowem i Suchym Lasem, festyn z okazji dnia dziecka. Również każdego roku
przed świętami Bożego Narodzenia organizowane jest spotkanie wigilijne.
Dużo emocji wzbudził temat budowy
chodnika wzdłuż ulicy Parkowej, na od-

cinku od ronda do ulicy księdza Woźniaka. W zebraniu uczestniczyło wielu
mieszkańców, których domy znajdują się
właśnie w pobliżu ulicy Parkowej. Miesz-

www.michalowice.pl

kańcy wskazywali na coraz większy ruch
drogowy w okolicy oraz na zagrożenia
z niego wynikające. Sytuacja jest tym
trudniejsza, że mieszkają tu rodziny dzieć-
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mi, a brak chodnika zwiększa ryzyko kolizji
drogowych. Krzysztof Grabka, wójt gminy
Michałowice, ze zrozumieniem odniósł
się do problemu, wskazał jednak, że ulica Pakowa jest drogą powiatową. Dodał
jednoczenie, że budowa chodników (zwyczajowo) jest zadaniem gmin. Wskazał,
aby mieszkańcy zgłosili budowę chodnika
w ulicy Parkowej jako zadanie priorytetowe Pęcic do budżetu gminy Michałowice
na rok 2017. Mówił też o koncepcji powiatowo-gminnej usprawnienia komunikacji
w tej okolicy, której celem jest właśnie

odciążenie ulicy Parkowej w Pęcicach
i Rodzinnej w Sokołowie. Krzysztof Grabka powiedział, że trwają rozmowy, aby
udrożnić ulicę Gromadzką, ks. Woźniaka
i połączyć je z ulicą Sokołowską. Dodał
jednocześnie, że pomysł, w odpowiednim
momencie, będzie konsultowany z mieszkańcami.
Wcześniej Waldemar Widlicki przedstawił sprawozdanie z działań Rady Sołeckiej
Pęcic. We propozycjach do budżetu gminy
Michałowice na rok 2017 (oprócz budowy
chodnika w ulicy Parkowej) mieszkańcy

zgłosili budowę wodociągu w ulicy Pęcickiej. Natomiast w sprawach wniesionych
mieszkańcy wyrazili swoje zaniepokojenie
złym stanem wody. Woda w kranach jest
mętna i niesmaczna. Prosili, aby pracownicy gminy zapoznali się i zweryfikowali jakość wody.
Jeden z mieszkańców zgłosił wniosek,
aby została przejrzana sprawność hydrantów i ujęć wody przeciwpożarowej oraz wyraził konieczność przycinki uschniętych
drzew wzdłuż ulicy Parkowej.
Beata Izdebska-Zybała 

Zebranie z mieszkańcami Pęcic Małych
Zebranie, które odbyło się 12 września, zwołał i prowadził
Zdzisław Krupa, sołtys Pęcic Małych.

M

ieszkańcy zdecydowali, w głosowaniu wzięło udział 12 osób,
jedna osoba wstrzymała się od głosu, aby kwotę funduszu
sołeckiego na przyszły rok, w wysokości 39 445, 05 zł, przeznaczyć na:
•
•
•
•
•
•

prowadzenie strony internetowej Pęcic Małych – 3 000 zł.
wyposażenie świetlicy – 2 500 zł
zajęcia sportowe, w tym zajęcia pilates – 5 000 zł
imprezy kulturalne aktywizujące mieszkańców – 16 445, 05 zł
imprezy związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego – 9 000 zł
zakup sprzętu sportowego – 3 500 zł

W sprawozdaniu sołtysa z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej
Pęcic Małych za miniony rok. Zdzisław Krupa powiedział, że zostały zorganizowane imprezy aktywizujące mieszkańców, a wśród
nich m.in. spotkanie wigilijne oraz piknik rodzinny z okazji Dnia
Dziecka (współorganizowany wspólnie z Sokołowem, Suchym Lasem i Pęcicami). Odbyły się także dwa koncerty: piosenek z lat 20
i 30 oraz koncert upamiętniający kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego. Zostały zorganizowane teatrzyki dla najmłodszych ,
zaś dorośli mieli możliwość uczestniczenia w wyjazdowym przedsięwzięciu aktywizującym mieszkańców. Sołtys powiedział również, że rada regularnie spotykała się, odbyło się około 14 zebrań.
Pod koniec sierpnia odbyła się uroczystość oddania do użytku
mieszkańców boiska. Dodał również, że odbywają się w świetlicy
zajęcia sportowe dla mieszkańców, jak również zewnętrzna siłownia jest sukcesywnie wzbogacana o nowe urządzenia.
W drugiej części zebrania mieszkańcy złożyli swoje propozycje
do budżetu gminy na 2017. Mieszkańcy z całym zdecydowaniem
podkreślili, że odwodnienie Pęcic Małych jest zadaniem priorytetowym dla miejscowości. I dodali, że bez wykonania odwodnienia
nie można budować ostatecznych nawierzchni dróg, co również
jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców.
Jedna z mieszkanek sołectwa złożyła propozycję, aby w urzędzie gminy utworzyć lokalne centrum pisania projektów dla organizacji pozarządowych. I w tym celu utworzyć nowe stanowisko
w urzędzie gminy – do spraw komunikacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Kolejnym punktem zebrania były sprawy wniesione. Jeden
z mieszkańców zwrócił uwagę na ważny fakt braku publicznego
ujęcia wody. Wnioskował, aby pomyśleć o tym i być może wybudować studnię, z której mogliby, w razie potrzeby, wszyscy mieszkańcy korzystać. Dodał, że w przypadku jakiejś większej awarii,
czy po prostu braku wody w domach, mieszkańcy nie mają możliwości skorzystania z wody z publicznego ujęcia.

10

Ważnym tematem zebrania była sprawa nasilającego się ruchu
drogowego na ulicy Komorowskiej. W godzinach między 7 a 9
rano i między 16 a 18 ruch drogowy jest ekstremalnie duży. Obecnie droga ta stanowi połączenie autostrady (zjazd w Sokołowie)
do trasy 719. Rozmawiano o możliwości wybudowania drogi na
odcinku: Puchały, przez rondo Orląt Pęcickich do Pruszkowa i do
trasy 719.
Mieszkańcy wnioskowali również, aby w ulicy Komorowskiej
wytyczyć nowe przejście dla pieszych, w pobliżu sklepu spożywczego.
27 sierpnia w Pęcicach Małych oddano do użytkowania boisko so siatkówki, koszykówki i badmintona. W uroczystościach
uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice i Elżbieta
Biczyk, przewodnicząca rady gminy, a także Krzysztof Rymuza,
wicestarosta powiatu pruszkowskiego z rodziną, Edward Kozłowski, radny z terenu Pęcic Małych, Pęcic, Sokołowa i Suchego Lasu, a także sołtysi miejscowości sąsiadujących.
Podczas otwaracia boiska Zebrani mieszkańcy nie kryli satysfakcji z obecnego wyglądu terenu w pobliżu ulicy Brzozowej.
Wiele lat temu była to łąka i brzózki. Dziś w miejscu tym stoi
świetlica. Przypomnijmy, że budynek świetlicy oddany został
do użytku w listopadzie 2015 roku. Jest plac zabaw dla dzieci,
gdzie obok huśtawek i innych urządzeń do zabawy, jest trampolina. Dla starszych mieszkańców do użytku przygotowana
jest siłownia zewnętrzna. I oczywiście boisko, którego otwarcie odbyło się w sierpniu. Jest to boisko do gry w koszykówkę,
siatkówkę i badmintona.
Beata Izdebska-Zybała 

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

Nr 5 październik 2016

Społeczeństwo

Zebranie z mieszkańcami w sołectwie Komorów
Odbyło się 13 września. Zebranie zwołał
i prowadził Artur Kostera, sołtys sołectwa
Komorów wraz Katarzyną Parzyńską, radną z terenu sołectwa Komorów.

S

ołtys, po wcześniejszych konsultacjach
z radą sołecką i radną zaproponował, aby
fundusz w wysokości 56 919, 27 zł. rozdysponować w następujący sposób:
- na wyposażenie siłowni plenerowej nad Zalewem przeznaczyć 8 tys. zł.
- na organizację zajęć gimnastycznych
– 6 tys. zł
- utrzymanie świetlicy – 2 tys. zł
- zakup namiotu, który będzie pełnił funkcję zadaszenia podestu podczas imprez tanecznych
– 6 tys. zł. Resztę funduszu to znaczy kwotę
34 919, 27 zł postanowiono, aby przeznaczyć
na organizację imprez kulturalnych. W tym na
zakup stołów i ławek. Jak słusznie zauważył
Artur Kostera zdarzają się spotkania i imprezy,
kiedy brakuje miejsc do siedzenia. Wśród spotkań, które na stałe wpisały się już w tradycję
miejscowości jest spotkanie wigilijne, wspólne
święcenie pokarmu, w wielką sobotę wielkanocną, jak również „Wianki – powitanie lata”,
zabawa we wrześniu – na pożegnanie lata,
a także spotkanie z okazji andrzejek.
Zaproponowany przez sołtysa podział środków budżetu sołeckiego został przegłosowany jednogłośnie. W zebraniu uczestniczyło 61
mieszkańców.
Drugim ważnym powodem zebrania były
wybory uzupełniające do rady sołeckiej. Kilka
miesięcy temu rezygnację z członka rady sołeckiej złożyła Małgorzata Chruściak-Stawińska. Podczas zebrania odbyło się głosowanie
i wybór nowego członka. Głosowanie było
tajne, zgłosiło się dwóch kandydatów. Nowym
członkiem Rady Sołeckiej sołectwa Komorów
został Robert Skirski, głosowało na niego 37
mieszkańców. Robert Skirski jest dobrze znany
mieszkańcom, od kilku lat, wraz z żoną, często
i bardzo chętnie włącza się w prace rady.
Kolejnym bardzo ważnym punktem zebranie było sprawozdanie z pracy sołtysa
i pracy zarządu. Artur Kostera powiedział, że
członkowie rady sołeckiej spotkali się 12 razy.
Celem zebrań było zagospodarowanie funduszu. I dodał, że z funduszu zostały zakupione
na wyposażenie świetlicy podesty taneczne,
kuchnia, kinkiety, sztućce, obrusy, gry planszowe oraz świeczniki.
Prowadzone są zajęcia fitness, kurs tańca.
Odbywają się również spotkania emerytów
oraz prowadzone są zajęcia usprawniające
organizowane przez Komorowskie Stowarzyszenie Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą
Parkinsona.
Z funduszy została zakupiona siłownia plenerowa, która została zainstalowana nad zalewem i zamontowano pojemnik na suchy chleb.
Natomiast w „Kaliszowym Gaiku” został
zainstalowany internet, wymieniono nadajniki
dla nowej agencji ochrony „Zubrzycki”, za-

montowano pojemnik na suchy chleb, wyremontowano podest i w ramach czynu społecznego pomalowano ławki oraz zostały złożone
i pomalowane blaty do tańca.
Sołtys powiedział, że jeszcze w tym roku zostaną zorganizowane „Andrzejki” i spotkanie
wigilijne. Katarzyna Parzyńska, radna, dodała,
że w ten sposób budżet sołectwa zostanie wykorzystany w blisko 98 procentach.

Kolejny punkt zebrania dotyczył wypracowania wniosku do budżetu gminy na rok
2017. Zostały zgłoszone następujące propozycje: modernizacja zalewu, ukończenie kanalizacji w ulicy Stara Droga, Zielnej i Paproci,
oświetlenie ulicy Stare Sady i Miodowa, wybudowanie parkingu w ulicy Turystycznej przy
cmentarzu, a także odwodnienie i remont ulicy
Niecałej.
Beata Izdebska-Zybała 

Do 16 grudnia 2016 r.
w przychodniach lekarskich /*/
wykonywane będą

dla mieszkańców gminy Michałowice
- urodzonych przed 1 stycznia 1952 r.
- rencistów
- osób objętych opieką GOPS Michałowice
- rolników pobierających emerytury rolnicze
Aby się zaszczepić trzeba przynieść:
dowód osobisty oraz legitymację rencisty lub emeryta
/*/Przychodnie lekarskie

GRANICA:
KOMORÓW:

MICHAŁOWICE:

'

AMEDICA, ul. Główna 104
ARKA, ul. Berylowa 34
ZDROWIE, ul. Turkusowa 5
RES -MED, ul. Ludowa 7

Wójt Gminy Michałowice zaprasza

www.michalowice.pl
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Zebranie mieszkańców Opaczy Małej
Zgodnie z zarządzeniem sołtys Opaczy
Małej, Barbary Budzyniak w środę, 14
września w sali przy ul. Raszyńskiej
34, w Michałowicach odbyło zebranie
mieszkańców.

S

ekretarzem zebrania została wybrana
Ewa Wojna.
Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz
przyjęciu protokołu z zebrania z dnia
7 września 2015 r. sołtys, Barbara Budzyniak przedstawiła sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz rozdysponowania
środków z funduszu sołeckiego na rok
2016. Wśród wydarzeń, z których skorzystali mieszkańcy Opaczy Małej, a które w 2016 r. zostały zrealizowane z funduszu sołeckiego znalazły się: spotkanie
wielkanocne oraz spotkanie opłatkowe,
a także wyjazdowe przedsięwzięcia aktywizujące mieszkańców.
Kolejnym punktem zebrania było
uchwalenie wniosku o przeznaczeniu
środków funduszu sołeckiego na rok
2017, który w kwocie 24 475, 29 zł został
w całości przeznaczony na zajęcia kulturalne i sportowe dla dzieci i dorosłych
z Opaczy Małej. Wniosek został przyjęty
jednogłośnie przez uczestniczących w zebraniu mieszkańców.

W dalszej części mieszkańcy złożyli wnioski do budżetu gminnego na rok
2017, a wśród nich znalazły się m.in. uruchomienie komunikacji zbiorowej w Opaczy Małej, oświetlenie kładki nad drogą
S8 od strony wschodniej, utwardzenia
ulicy Słonecznikowej oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Czystej,
a także wykonanie chodnika na ul. Targo-

wej po stronie północnej i ustawienia dodatkowych ekranów dźwiękochłonnych
wzdłuż drogi S8 od strony południowej.
Mieszkańcy zgłosili również wnioski o budowę świetlicy wiejski, budowę strefy rekreacji i wykonanie regulacji oświetlenia
kapliczki, której 100. lecie mieszkańcy obchodzili 11 września.
Mariusz Marcysiak 

Zebranie mieszkańców Opaczy–Kolonii
Na podstawie § 5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Sołectwa Opacz–Kolonia, sołtys sołectwa
zwołała zebranie mieszkańców, które odbyło się 16 września w świetlicy przy ul.
Ryżowej 90.

Z

ebranie otworzyła sołtys Opaczy–Kolonii, Grażyna Grabka. Następnie po
zatwierdzeniu porządku obrad oraz wyborze sekretarza zebrania, którym została Bożena Kamińska, mieszkańcy przyjęli
protokół z zebrania z dnia 23. 09.2015 r.
W sprawozdaniu z realizacji uchwał
i wniosków z poprzedniego zebrania
sołtys, Grażyna Grabka przedstawiła, iż
podjęto na nim jedną uchwałę dotycząca rozdysponowania środków z funduszu
sołeckiego na rok 2016, które zgodnie
z decyzją mieszkańców zostały przeznaczone na organizację działalności kulturalno sportowej na terenie sołectwa.
Z wniosków, jakie mieszkańcy zgłosili do budżetu gminy podczas zebrania
z dnia 23.09.2016 r. zrealizowane zostało:
modernizacja z odwodnieniem ul. Ryżowej, wykonano ul. Studzienną, zmodernizowano ul. Grabową, a także w realizacji
są ul. Badylarska, Górna i Ewy.
Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie z działalności sołtysa i rady
sołeckie za okres od 23.09. 2015 r. do
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16.09.2016 r., która to została sfinansowana z funduszu sołeckiego.
W tym czasie zorganizowano: wyjazd
do Karolina na spektakl „Dwie morgi
utrapienia”, z okazji Święta Niepodległości – koncert pieśni patriotycznej; koncert „Śpiewajmy włoską piosenkę”, bal
choinkowy dla dzieci, spotkanie wigilijne
i wielkanocne, których tradycją jest to, że
wszystkie potrawy na wigilijny stół mieszkańcy przygotowują sami, karnawałowy
bal dla dzieci, spotkanie z okazji tłustego
czwartku, koncert z okazji Dnia Kobiet,
piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka,
spływ kajakowy rzeką Jeziorką, wycieczka dzieci do Bałtowa oraz zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
Ponadto w trakcie całego roku odbywały się zajęcia cykliczne, tj. próby chóry
dla dzieci i dorosłych, zajęcia plastyczne
i kulinarne dla dzieci, warsztaty szalonego
naukowca dla dzieci starszych, raz w miesiącu teatrzyk dla dzieci oraz zajęcia Pilatesu dla dorosłych. Przedstawiciele
Opaczy–Kolonii wzięli udział w dożynkach
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gminno powiatowych, prezentując kompozycję dożynkową
Po przedstawieniu sprawozdań mieszkańcy jednogłośnie – 45 głosów – podjęli
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Wydarzenia

uchwałę, aby środki z funduszu sołeckiego na rok 2017 przeznaczyć na organizację działalności kulturalno-sportowej na
terenie sołectwa, w tym 53 919, 27 zł na
cele kulturalne i 3 000, 00 zł na wakacyjne
zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
W dalszej części mieszkańcy przedstawili swoje propozycje do budżetu gminy
na rok 2017.
Wśród zgłoszonych propozycji znalazło
się wykonanie ul. Mokrej, ul. Św. Antoniego, umocnienie kanału opaczewskiego od

ul. Rebusowej do trasy S2, przebudowa
ul. Środkowej od ul. Jesionowej do kolejki
WKD i od ul. Zachodniej do kolejki WKD.
Mieszkańcy zwrócili też uwagę na potrzebę modernizacji świetlicy, która z trudem mieści uczestników odbywających
się w niej wydarzeń. Był także wniosek
o ustawienie ławek na terenie sołectwa oraz koszy, także na psie odchody,
aby spacerujący mieli gdzie odpocząć,
a spacerujący z psami mogli nie pozostawić odchodów swoich pupili byle gdzie.

Kolejna propozycja do budżetu gminy
dotyczyła objęcia monitoringiem ul. Klonowej, na której u zbiegu z torami kolejki WKD dochodzi do częstych zakłóceń
spokoju mieszkańców tej ulicy, a którego
przyczyna najprawdopodobniej są przyjezdni.
Na zakończenie zebrania sołtys Opaczy-Kolonii podziękowała mieszkańcom
za przybycie na zebranie i aktywny w nim
udział.

Mariusz Marcysiak 

Zebranie z mieszkańcami osiedla Granica
Zebranie zwołał i prowadził Paweł Łąpieś, przewodniczący zarządu osiedla.
Odbyło się 19 września w świetlicy.

W

imieniu zarządu i radnych propozycję wydatkowania budżetu osiedlowego na rok 2017 przedstawił Paweł
Łąpieś:
• 15 000 zł - zakup wyposażenia do świetlicy,
• 28 000 zł - organizacja imprez i zajęć
aktywizujących mieszkańców osiedla,
• 13 919, 27 zł - organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców.
W zebraniu uczestniczyło blisko sto
osób, w głosowaniu wzięło udział 88
mieszkańców, za wnioskiem głosowało
87 mieszkańców, 1 - wstrzymała się od
głosu.
Ważnym punktem spotkania było
przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu osiedla. Przewodniczący powiedział, że zarząd zorganizował,
wspólnie z radnymi Agnieszką Paradowską i Przemysławem Majtyką, wiele
przedsięwzięć: zabawy – potańcówki na
dechach, andrzejki, imprezę z okazji dnia
dziecka i oddania do użytku mieszkańców
świetlicy. Organizowane są również zajęcia sportowe: pilates, fitness, zumba, kurs
tańca i laboratorium juniora.
Paweł Łąpieś przedstawił sprawozdanie
z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania. Powiedział, że większość
budżetu osiedla na rok 2016 została już
zagospodarowana i wydatkowana. Zgodnie z decyzją mieszkańców fundusz został
przeznaczony oprócz wcześniej wymieonoych działań na m.in. na zakup wyposażenia do świetlicy: warniki, czajniki,
odkurzacz, stoły do ping-ponga i wiele
innych sprzętów niezbędnych do funkcjonowania świetlicy. Zakupiono materiały do
wykonania przenośnego parkietu tanecznego.
W kolejnej części spotkania zostały
przedstawione wnioski do budżetu gminy Michałowice na kolejny rok. Agnieszka Paradowska, członek Zarządu Osiedla
Granica, jak również radna gminna owie-

działa, że zarząd wnioskuje między innymi
o przebudowę ulicy Warszawskiej (część
– południowa). Część północna już została wykonana, a także ulicy Sabały, Wendy,
Cynamonowej i Skośnej. Budowę parkingu przy szkole, przy ulicy Głównej, jak
również budowę chodnika wzdłuż ulicy
Pruszkowskiej na odcinku od Czeremchy
do Reja. A także o wykonanie oświetlenia
ulicznego w ulicy Śliwkowej i postawienie latarni w przejściu między ulicą Reja
a ulicą Główną (opłotki). Budowa centrum sportu w Granicy (ziemia Wspólnoty
Gruntowej wsi Granica) również została
zgłoszona przez mieszkańców do budżetu gminy Michałowice na rok 2017. Warto
dodać, że w trakcie realizacji jest budowa
boiska.
W ostatniej części zebrania, czyli wolnych wnioskach mieszkańcy poruszali
wiele zagadnień, jak choćby bezpieczeństwa drogowego czy inwestycji. Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, powiedział, że remonty i przebudowy dróg
gminnych są sukcesywnie wykonywane.
Mieszkańcy ponownie zwrócili uwagę na
skrzyżowanie dróg, ulicy Pruszkowskiej
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(droga powiatowa) z ulicami Poprzeczną
i Lawendową. To miejsce w przyszłości
stanie się centrum Osiedla Granica. Nieopodal bowiem znajduje się plac zabaw
dla dzieci, a po drugiej stronie jest świetlica. (Zebranie z mieszkańcami po raz
pierwszy zorganizowane zostało właśnie
w nowej świetlicy). Pojawiła się propozycja, aby powstała tam sygnalizacja świetlna. Obecna na zebraniu radna powiatowa
Aurelia Zalewska, powiedziała, że trwają
w powiecie prace projektowe związane
z modernizacją ulicy Pruszkowskiej.
Na zakończenie zebrania Paweł Łąpieś,
przewodniczący zarządu, podziękował
mieszkańcom za uczestnictwo w zebraniu. Powiedział, że nowa świetlica jest
wspaniałym miejscem do spotkań mieszkańców, wszystkich zapraszał na zajęcia, które są organizowane przez zarząd
w świetlicy, jak również zaprosił na dwa
koncerty: koncert muzyki włoskiej i koncert jazzowy. Szczegóły znajdą się na
stronie Osiedla Granica (www.osiedlegranica.pl) i stronie gminy Michałowice (www.
michalowice.pl) Zapraszamy!
Beata Izdebska-Zybała 
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Zebranie mieszkańców osiedla Komorów
We wtorek, 20 września, odbyło się zebranie, które prowadził Michał Jeżewski, przewodniczący Zarządu Osiedla
Komorów.

P

rzewodniczący zarządu poinformował zebranych, że zasadniczym powodem zebrania jest rozdysponowanie
funduszu Osiedla Komorów na rok 2017
i dodał, że doświadczenie ubiegłych
lat sprawiło, że w tym roku proponują mieszkańcom podobne rozdzielenie
środków funduszu osiedlowego. I tak
zaproponował, aby kwotę funduszu,
która na rok 2017 wynosi: 56 919, 27 zł:
- 38 000 zł przeznaczyć na organizację
wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych przez Osiedle Komorów,
a także wspólnie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie osiedla,
- 10 000 zł zarezerwować na pielęgnację
i uzupełnienie zieleni oraz małą architekturę (m.in. stojaki na rowery),
- 3 000 zł na prowadzenie strony internetowej www.komorow.pl wraz z newsletterem
-3 400 zł na dokarmianie i sterylizacja
bezdomnych zwierząt
-2 519,27 zł na materiały biurowe i informacyjne.
Głosami 40 mieszkańców został przegłosowany zaproponowany podział
środków osiedla Komorów. Pięć osób
wstrzymało się od głosu. W głosowaniu
wzięło udział 45 osób.
Zebranie trwało ponad trzy godziny.
Omawianych było wiele tematów. Najważniejszym z nich była modernizacja
głównej ulicy w Komorowie – Alei Marii Dąbrowskiej. Miejsca, które z jednej
strony jest dumą komorowian (jest to
aleja starych, zabytkowych lip), A z drugiej strony – największą udręką. Aleja
Marii Dąbrowskiej jest drogą powiato-

wą. W ostatnim czasie, z powodu zakończonej budowy autostrady i zjazdu
w Sokołowie bardzo zwiększył się ruch
samochodowy na ulicy Sokołowskiej
w Sokołowie, Komorowskiej w Pęcicach Małych i Alei Marii Dąbrowskiej
w Komorowie. Stanowi to wielki problem nie tylko dla mieszkańców, których
domy znajduję w pobliżu. Miejsce straciło swój klimat, nie jest ciche, a drzewa,
które tworzą aleję usychają. Aurelia Zalewska, radna powiatu, powiedziała, że
trwają rozmowy na temat Alei Marii Dąbrowskiej i niebawem ogłoszony zostanie konkurs na projekt modernizacji tej
ulicy na odcinku od ulicy Berylowej do
Alei Starych Lip. Rozmawiano również
o modernizacji centrum Komorowa, jak
również o remontach dróg, wrócił temat
budowy domu kultury w Komorowie.
Michał Jeżewski powiedział, że zarząd
kontynuuje zakup i montaż stojaków na
rowery. Stojaki rowerowe są już zainstalowane, przy stacji kolejki WKD, przy

kościele, szkole i bibliotece. Nowe miejsce, gdzie będą zamontowane stojaki to
teren wokół kościoła jak również ulica
Matejki.
Rozmawiano również o gminnych rowerach. W naszej gminie uruchomiony
został pilotażowy projekt korzystania
z rowerów gminnych. Obecnie pierwsza
stacja rowerowa znajduje się w Regułach przy urzędzie. Druga zostanie ustawiona w Komorowie, w pobliżu kolejki
WKD, trzecia w Opaczy. Obecnie wypożyczanie rowerów jest bezpłatne (pobierana jest jedynie jednorazowa opłata
inicjująca). Krzysztof Grabka, wójt gminy, powiedział, że wkłada duży wysiłek
w budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy. Dodał, że już 2017 roku będzie można dostać się do urzędu gminy
z Komorowa jadąc właśnie ścieżkami
rowerowymi.
Podczas zebrania zaprezentowane
zostało nowo powstałe stowarzyszenie.
Nazywa się „Głos Mieszkańców Gminy
Michałowice”. Stowarzyszenie przedstawił jego wiceprezes, Jarosław Hirny-Budka.
Z inicjatywy Piotra Kamińskiego, radnego z Komorowa, zaprezentowali się
zawodnicy Klubu Tenisowego Matchpoint Komorów. Warto dodać, że chłopcy
zdobyli w tym roku tytuł Drużynowego
Mistrza Polski do lat 12-u. Gratulujemy!
Z tej okazji Krzysztof Grabka, wręczył
zawodnikom nagrody i upominki.
Podczas zebrania poruszanych było
wiele spraw i tematów. Wszystkie zagadnienia zostały zapisane w protokole z zebrania. Protokół pisała Iwona
Masłowska i niebawem znajdzie się on
na stronie Zarządu Osiedla Komorów:
www.komorow.pl
Beata Izdebska-Zybała 
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Zebranie
mieszkańców
osiedla
Michałowice
21 września w budynku Szkoły Podstawowej w Michałowicach odbyło
się zebranie mieszkańców osiedla
Michałowice.

P

o oficjalnym otwarciu zebrania przez
przewodniczącą Zarządu osiedla
Michałowice, Beatę Rycerską i zatwierdzeniu porządku obrad przeprowadzono wybór sekretarza zebrania, którym
został Paweł Cichocki.
Środowe zebranie było jednym z dłuższych zebrań samorządowców z mieszkańcami w naszej gminie, a to za sprawą
rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego dotyczącego decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 17 grudnia 2013 r, która jest związana
z roszczeniem reprywatyzacyjnym rodziny Grocholskich (czytaj na str. 3).
Po odczytaniu protokołu z zebrania
z dnia 05 lipca 2016 r nastąpiła prezentacja nowego stowarzyszenia „Głos
Mieszkańców Gminy Michałowice”. Jak
mówi prezes stowarzyszenia, Tomasz
Chilarski stowarzyszenie liczy blisko 120
członków, mieszkańców gminy.
Odnosząc się do ostatniej decyzji
wojewody mazowieckiego dotyczącej cofnięcia uchwały gminy w sprawie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, umożliwiającego budowę centrum
handlowego w Regułach na terenie pomiędzy Alejami Jerozolimskimi, a torami
kolejki WKD i ul. Regulską, wójt Krzysztof Grabka potwierdził, iż projektanci
aktualnie nanoszą poprawka do studium
uwzględniające uwagi wojewody, a sam
projekt zostanie ponownie wyłożony do
konsultacji społecznych.
Kolejnym punktem zebrania było podsumowanie działalności zarządu oraz
sprawozdanie z realizacji projektów aktywizujących mieszkańców, które zostały sfinansowane z funduszu osiedla na
rok 2016. Wśród tych projektów znalazły
się m.in. gimnastyka dla dorosłych, zajęcia nordic walking, Pilates, gimnastyka
z trenerem na powietrzu, rodzinne spotkania z grami planszowymi, warsztaty
teatralne, spotkana brydżowe, wykład
praw konsumenta, pokazy filmowe w sali
multimedialnej, a także kiermasze świąteczne, podchody rodzinne oraz projekt
pt. „Sprzątanie Michałowic”. Z funduszu
osiedla został również sfinansowany
zakup i montaż huśtawki – koszt 8 tys

zł. W trakcie ostatniego roku wykonano
remont ul. Topolowej i św. Kazimierza,
interpelowano w sprawie poprawy przejścia dla pieszych – kładka nad Al. Jerozolimskimi, jak również zebrano podpisy mieszkańców w s. zmiany godzin
pracy przychodni tak, aby w przypadku
pobrań krwi mogły być one realizowane
wcześniej tj. od godz.7:00, a nie jak to
ma miejsce obecnie od godz. 8:00, co
często koliduje mieszkańcom w ich codziennych obowiązkach.
Po wysłuchaniu przez mieszkańców
sprawozdania zarządu z działalności
przyszedł czas na podjęcie uchwały dotyczącej przeznaczenia budżetu osiedla, który w roku 2017 będzie wynosił
56 919,00 zł.
Tak jak w latach ubiegłych mieszkańcy osiedla Michałowice podjęli decyzję,
aby cały budżet przeznaczyć na zajęcia
kulturalno-sportowe integrujące społeczeństwo w tym kontynuacja dotychczasowych oraz nowych projektów m.in.
zajęcia teatralne dla dzieci, warsztaty
fotograficzne, spektakl teatralny i bieg
na orientację. Z poparciem radnej, Anny
Wyszomirskiej mieszkańcy złożyli również propozycję wsparcia finansowego
dla seniorów, które to wsparcie chcieliby
przeznaczyć na integrację pokoleniową.
W głosowaniu uczestniczyło 26 mieszkańców.
W dalszej części zebrania mieszkańcy
osiedla przedstawili swoje propozycje do
budżetu gminy na rok 2017, a znalazły
się w m.in. powstanie nowej przychodni
lekarskiej, budowę żłobka, zwiększenie
dostępności roweru gminnego i połączenia go z systemem w Warszawie,
rozwiązanie sytuacji z miejscami parkingowymi przy ul. Jesionowej. Mieszkańcy zwrócili również uwagę na potrzebę

www.michalowice.pl

modyfikacji płotków umieszczonych
wzdłuż ścieżki rowerowej prowadzącej od urzędu gminy do Pęcic, gdzie
dochodzi do niebezpiecznych sytuacji
związanych z wchodzeniem dzików na
ścieżkę oraz budowę ścieżki rowerowej
i chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Regulskiej w Michałowicach, prowadzącej
do cmentarza. Kolejne propozycje dotyczyły: budowy piaskownicy, zadaszenie
ławek na skateparku, wyodrębnia strefy
rekreacji dla mieszkańców z wiatą i wydzielonymi miejscami na ognisko i grilla oraz wniosek o modernizację ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej. Była
również propozycja wprowadzenia komunikacji publicznej z dalszych części
Michałowic do kolejki WKD, jak również
zwiększenie częstotliwości kursowania
kolejki.
Jeśli chodzi o rozbudowę stacji roweru gminnego, nastąpiło to w piątek 23
września – powstały 2 dodatkowe stacje, 1 w Komorowie i 1 w Opaczy-Kolonii. Natomiast sprawa miejsc parkingowych przy ul. Jesionowej, to decyzja
w tej sprawie należy do powiatu, do którego należy również droga.
Na zakończenie zebrania, podczas
prezentacji wolnych wniosków jednym
z głównych tematów była sytuacja związana z organizacją ruchu w związku
z remontem drogi 719 w Pruszkowie.
Jak powiedziała radna powiatu, Aurelia
Zalewska – aktualnie w starostwie trwają prace nad dostosowaniem organizacji
ruchu tak, aby w czasie remontu drogi,
kierowcy mieli do dyspozycji jeden pas
ruchu. Zapewniła również mieszkańców, że będzie monitorowała te prace,
aby ich efekt był jak najmniej uciążliwy
dla mieszkańców gminy.
Mariusz Marcysiak 
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Zebranie mieszkańców Nowej Wsi
We czwartek, 22 września, w świetlicy
wiejskiej w Nowej Wsi odbyło się zebranie, które zwołał je, a także prowadził, Marian Bośka, sołtys Nowej Wsi.

W

zebraniu uczestniczyło 35 mieszkańców Nowej Wsi. Głównym jego
punktem było podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania i wydatkowania
środków z funduszu sołeckiego na 2017
rok, który w tym roku wynosi 56 919,27 zł.
Zanim jednak doszło do odczytania
przez sołtysa propozycji zagospodarowania funduszu, Marian Bośka przedstawił
sprawozdanie z działalności rady sołeckiej. Przedstawił informacje na temat prac
rady. Natomiast członkini rady sołeckiej
i jednocześnie przewodnicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk przedstawiła sprawozdanie z przedsięwzięć zrealizowanych
z funduszu sołeckiego za rok 2015 (od
września do końca roku) oraz za okres od
początku 2016 do września br.
Elżbieta Biczyk przypomniała wydarzenia i imprezy, które wspólnie udało się
zorganizować. A mianowicie: koncerty:
pieśni patriotycznych i koncert „Utwory na
bis”, przedstawienia dla dzieci, bal choinkowy, zabawę ostatkową, koncert trio
akordeonowego „Harmonia” z okazji Dnia
Kobiet, festyn z okazji Dnia Dziecka i inne.
Wspomniała też, że na prośbę mieszkanek zorganizowane zostały warsztaty haftu krzyżykowego i szydełkowania. Warto
też dodać, że cały czas odbywają się zajęcia gimnastyczne i zajęcia pilates.
Następnie Marian Bośka, w imieniu
Rady Sołeckiej Nowej Wsi, a także swoim,
zaproponował, aby 12 000 zł z funduszu
sołeckiego przeznaczyć na zakup urządzeń do gimnastyki. Będą one stanowiły
uzupełnienie do powstającej siłowni ze-

wnętrznej. Warto dodać, że przez ostatnie
lata mieszkańcy na ten cel przeznaczali
środki z funduszu sołeckiego. W ubiegłym
roku było to 18 tysięcy zł. Dziś Nowa Wieś
posiada już teren dobrze wyposażony
w sprzęty do ćwiczeń na zewnątrz.
Sołtys wnioskował także, aby 10 650 zł
przeznaczyć na organizację zajęć sportowych (gimnastyka). Zajęcia te cieszą się
dużym powodzeniem i postanowiono, aby
je kontynuować.
Zaproponowano także, aby kwotę
34 259,27 zł przeznaczyć na organizację
imprez kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców Nowej Wsi.
Mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się
za takim rozdysponowaniem środków sołectwa na przyszły rok.
W kolejnej części zebrania o stanie bezpieczeństwa w miejscowości mówili zaproszeni goście z policji: sierż. sztab. Paweł Biegalewski, dzielnicowy m.in. Nowej
Wsi i Robert Cichocki, z komendy powia-

towej, który zajmuje się bezpieczeństwem
drogowym.
Jednym z tematów, które zostały poruszone był regulamin utrzymania czystości
i porządku w miejscowości. Mieszkaniec
zgłosił problem, którym jest palenie śmieci
jako forma dogrzewania mieszkań. Wspomniał, że właśnie zaczyna się sezon, a to
sprawia, że wieczorami czuć w powietrzu
palony plastik czy inne śmieci. Wnioskował, aby przeprowadzić wśród mieszkańców uświadamiającą akcję edukacyjną.
Mówił też o wzajemnym poszanowaniu,
czyli zachowaniu m.in. ciszy nocnej.
We wnioskach do budżetu gminy Michałowice na 2017 rok sołtys Marian
Bośka, złożył propozycję budowy nowej
świetlicy w Nowej Wsi. Powiedział, że
w planach jest powiększenie i remont biblioteki, ona mogłaby zająć miejsce obecnej świetlicy. Wydaje się jednak, że jest to
odległa perspektywa.
Beata Izdebska-Zybała 

Zebranie mieszkańców Suchego Lasu
Spotkanie z mieszkańcami zorganizował i prowadził sołtys Edward Chruściak. Odbyło się 26 września.

Z

ebranie zorganizowane zostało w wiacie na terenie działki rekreacyjnej, gdzie
znajduje się plac zabawa dla dzieci i gdzie
wkrótce powstanie świetlica wiejska. Celem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego
na rok 2017, w wysokości 17 360, 38 zł.
Mieszkańcy zdecydowali, aby pieniądze
przeznaczyć na następujące działania:
- 13 360, 38 zł – przeznaczyć na organizację imprez kulturalnych oraz spotkań
aktywizujących mieszkańców.
- 4 000 zł – wydać na zakup wyposażenia
świetlicy sołeckiej.
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W zebraniu wzięły udział 22 osoby, głosowało 20 osób. Mieszkańcy jednogłośne poparli propozycję rozdysponowania
funduszu przez sołtysa. Warto dodać, że
w Suchym Lesie mieszka około sto osób,
co oznacza, że frekwencja na zebraniu
była ponad dwudziestoprocentowa. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie.
Podczas zebrania został przyjęty protokół z poprzedniego zebrania. Sołtys Edward
Chruściak przedstawił również sprawozdanie z prac rady sołeckiej. Powiedział, że
udało się zorganizować festyn z okazji dnia
dziecka, spotkanie z okazji dnia seniora,
imprezę z okazji pożegnania lata, a także
została zakonserwowana altana sołectwa.

Mieszkańcy uczestniczyli w dożynkach
gminnych. Podczas festynu mieszkańcy
Suchego Lasu prezentowali plony ze swoich pól, rozdali ponad trzy tony warzyw!
W kolejnej części zebrania mieszkańcy
zgłaszali wnioski do budżetu gminy Michałowice na rok 2017. Mieszkańcy wnioskowali o sfinansowanie wyposażenia
i utrzymanie świetlicy. Należy wyjaśnić,
że świetlica sołecka dla mieszkańców Suchego Lasu, jest w budowie, obecnie są
wybudowane fundamenty. Niemniej jednak budynek świetlicy ma powstać w ciągu kilku miesięcy. Dlatego mieszkańcy już
dziś wnioskują o zabezpieczenie funduszy
na ten cel w budżecie gminy.   

Do budżetu gminy mieszkańcy zgłosili
również remont ulicy ks. Woźniaka i Parkowej. Z uwagi na fakt, że ulice te są drogami powiatowymi, mieszkańcy wnioskowali, aby urzędnicy urzędu gminy wsparli
w powiecie ich starania o remont tych
dróg. Obecna na zebraniu Aurelia Zalewska, radna Powiatu Pruszkowskiego wyjaśniała, że w powiecie powstają właśnie
koncepcje sieci dróg, które będą spełniać
wymogi dróg powiatowych. Nie jest to jednak projekt, który będzie szybko zrealizowany, dlatego mieszkańcy suchego Lasu
nie byli uszczęśliwieni takimi informacjami.
Beata Izdebska-Zybała 

Zebranie mieszkańców Michałowic-Wsi
We wtorek, 27 września w sali przy ul.
Raszyńskiej 34 w Michałowicach, odbyło się zwołane przez sołtys, Adriannę
Król-Popiel zebranie mieszkańców sołectwa Michałowice-Wieś.

P

o zatwierdzeniu przez mieszkańców
porządku obrad, jaki zaproponowała
sołtys Michałowic-Wsi przystąpiono do
wyboru sekretarza zebrania, którym został
Krzysztof Ozimek – członek rady sołeckiej.
Kolejnym punktem zebrania byo przedstawienie przez sołtys sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych podczas zebrania z dnia 18.09.2015 r, a także
sprawozdanie z działalności sołtys i rady
sołeckiej za ostatni rok.
W tym czasie w ramach uchwały podjętej na poprzednim zebraniu w sołectwie
zrealizowano wiele projektów kulturalno-sportowych aktywizujących mieszkańców, a w tym: ognisko „Pożegnaj lato
z sąsiadem”, warsztaty malarskie dla dorosłych i dzieci oraz warsztaty malowania buziek, zabawa andrzejkowa i wyjazd
mieszkańców na koncert do Otrębus,
warsztaty kreatywnego malowania oraz
warsztaty świąteczne dla dzieci, wystawa
fotografii w bibliotece, warsztaty kulinarne dla dzieci, gimnastyka dla dorosłych
i zajęcia Pilates, a także warsztaty małego
podróżnika, akcja sprzątanie Michałowic
i Michałowic-Wsi, warsztaty fotograficzne,
spływ kajakowy, rodzinne podchody. Ponadto w ramach tegorocznego funduszu
odbędą się jeszcze warsztaty teatralne
dla dzieci, zabawa andrzejkowa i warsztaty świąteczne.
W ramach działalności sołtys i rady sołeckie były prowadzone rozmowy z wójtem
i GDDKiA w sprawie hałasu dobiegającego
z drogi S7, S8 i południowej obwodnicy
Warszawy, których wynikiem były przeprowadzone badania poziomu hałasu.
W trakcie ostatniego roku wykonano m.in. ustawienie koszów na odpady
wzdłuż ul. Poniatowskiego i Wesołej. Prze-

prowadzono remont ul. Zgody, Borowskiego, Pałacowej, Kasztanowej, Parkowej,
I i III etap ul. Poniatowskiego. Wykonano
również oświetlenie ul. Błękitnej, ułożono
chodnik na ul. Kolejowej, a także uporządkowano naroże ul. Kolejowej i Wesołej
oraz pobocza na ul. Szarej.
Zgodnie z decyzją mieszkańców fundusz sołecki na rok 2017, który wyniesie
43 675,08 zł zostanie przeznaczony na dwa
cele. Kwota 30 000,00 zł będzie przeznaczona na działania kulturalne i 13 675,08 zł
na sportowe. Tym samym przyszłoroczny
budżet w całości będzie przeznaczony na
aktywizację mieszkańców sołectwa.   
W propozycjach zgłaszanych przez
mieszkańców do budżetu gminy na rok
2017 znalazło się m.in. takie potrzeby
jak: utworzenie strefy rekreacji – siłownia
na powietrzu, stworzenie w urzędzie jednostki odpowiedzialnej za komunikację
między urzędem a mieszkańcami, zmianę
organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego z ul Wesołą – względy bezpieczeństwa przechodzących tam dzieci,
które wracają ze szkoły, jak również wycinka uschniętych drzew przy ul. Kolejowej,
ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kolejowe
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i Kasztanowej, położenie światłowodu,
budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Błękitnej.
Jak zapewnił w trakcie zebrania wójt
gminy Michałowice, Krzysztof Grabka,
części ze zgłaszanych przez mieszkańców
propozycji jest już w przygotowaniu do realizacji m. in. wycinka uschniętych drzew
przy ul. Kolejowe, gdzie urząd oczekuje na
zgodę starostwa na ich usunięcie, a także
sprawa ścieżki rowerowej przy ul. Kolejowej i Kasztanowej, która została uwzględniona w ramach projektu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych.   
Na zakończenie, w części dotyczącej
wolnych wniosków pojawiła się sprawa
otwarcia wiaduktu w ciągu ul. Czystej,
usunięcia lub naprawy słupów telekomunikacyjnych na ul. Wesołej, a także wywarcia wpływu na firmę odbierającą odpady,
aby po zakończeniu prac nie pozostawiała zalanych podjazdów nieczystościami
oraz żeby pozostawiała harmonogram odbioru odpadów w skrzynkach listowych,
gdyż nie wszyscy mieszkańcy mają możliwość sprawdzić tą informację na stronie
internetowej.

Mariusz Marcysiak 
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Zebranie mieszkańców Reguł
Coroczne zebranie odbyło się 28 września w sali multimedialnej Urzędu Gminy.

P

o oficjalnym otwarciu zebrania
przez sołtys, Magdalenę Krajnik-Partykę i zatwierdzeniu porządku obrad przystąpiono do wyboru sekretarza zebrania,
którym została Katarzyna Stygińska.
Sołtys Reguł po przyjęciu przez mieszkańców protokołu z zebrania z dnia
17.09.2015 r. przedstawiła sprawozdanie
z działalności sołtysa i rady sołeckiej za
okres od 18.09.2015 r. do 28.09.2016 r.
oraz realizacji uchwał przyjętych podczas
ostatniego zebrania.
W tym okresie sołtys i rada sołecka zorganizowali i przeprowadzili wiele inicjatyw
kulturalno-sportowych – Piknik Powitanie jesieni z ogniskiem i potańcówką na
dechach, wyjazd do Otrębus na spektakl
„Dwie mori utrapienia”, II bieg patrolowy
dla dzieci, spotkanie wigilijne i wielkanocne dla mieszkańców, warsztaty budowy
budek lęgowych dla ptaków, piknik młodych agentów, zewnętrzne treningi sportowe, a także nordic walking i lipcowe zajęcia wakacyjne dla dzieci w świetlicy.
Poza wydarzeniami jednorazowymi odbywały się i nadal trwają zajęcia cykliczne
w tym: Gordonki – zajęcia dla najmłodszych, Pilates i warsztaty fotograficzne.
W tym czasie dzięki staraniom samorządowców udało się zrealizować: przejście dla pieszych w Al. Jerozolimskich na
wysokości ul. Ogrodowej, uporządkowano terenu po pracach przy budowie rowu
przy ul. Wiejskiej, oczyszczono boisko do
gry w siatkówkę oraz zakupiono siatkę do
gry w siatkówkę plażową w parku. Prowadzono rozmowy ze starostą w sprawie
przebudowy ul. Regulskiej, a także interweniowano w sprawie nieprzyjemnych
zapachów z sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Kuchy oraz zlecono sporządzenie
tekstu historycznego dotyczącego Reguł,
który zostanie umieszczony na tablicy informacyjnej przy świetlicy wiejskiej.
Kolejnym punktem zebrania było przyjęcie przez mieszkańców uchwały o wygaśnięciu mandatu członka rady sołeckie
Monika Nisztuk, która ze względów osobistych nie może dalej pełnić tej funkcji.
W dalszej części zebrania Tomasz
Chilarski zaprezentował stowarzyszenie
„Głos Mieszkańców Gminy Michałowice”.
Podczas zebrania mieszkańcy dopytywali również wójta Krzysztofa Grabkę
o sprawę studium zagospodarowania
przestrzennego gminy Michałowice, a dokładniej terenu pomiędzy Al. Jerozolimskimi, a torami kolejki WKD i ul. Regulską, na
którym miało powstać centrum handlowe. Odpowiadając na pytania mieszkańców wójt, Krzysztof Grabka powiedział,
iż zgodnie z decyzją wojewody, projek-
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tanci aktualnie nanoszą poprawki do studium zagospodarowania przestrzennego
uwzględniające uwagi wojewody, a po ich
wprowadzeniu projekt ponownie zostanie
wyłożony do konsultacji społecznych. Wójt
zaproponował również mieszkańcom podjęcie próby organizacji spotkania z inwestorem, który w bezpośrednim kontakcie
z mieszkańcami będzie mógł przedstawić
swoje zamiary, co do omawianego terenu.
Na zakończenie dyskusji Tomasz Chilarski, prezes Stowarzyszenia, a zarazem
mieszkaniec Reguł apelował do wójta, aby
nie dokonywano zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu,
gdyż tak jak on, część mieszkańców nabywając nieruchomość i sprowadzając się
do miejscowości, swoje decyzje podejmowała w oparciu o obowiązujące prawo
miejscowe.
Zgodnie z decyzją mieszkańców budżet
sołectwa na rok 2017 został rozdysponowany na takie działania jak: działania kulturalne aktywizujące mieszkańców – kwota
39 000,00 zł, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – kwota 10 000,00 zł,
postawienie tablicy informacyjnej – kwota
2 919,27 zł oraz na wyposażenie świetlicy
5 000,00 zł.
W propozycjach zgłaszanych przez
radę sołecką i mieszkańców do budżetu gminy na rok 2017 znalazły się m.in.
oświetlenie ścieżek rowerowych, budowa ścieżki rowerowej do Pruszkowa
i wzdłuż Raszynki, zabezpieczenie środków na zrealizowanie wraz z powiatem
pruszkowskim inwestycji polegającej na
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modernizacji ulicy Regulskiej, opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego zespołu edukacyjnego dla potrzeb
gminy, zagospodarowanie terenów wokół zbiorników retencyjnych i stworzenie
terenu rekreacyjnego dla mieszkańców,
zakup i montaż huśtawki na terenie strefy
rekreacji, wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Granicznej (od Dereniowej do ul. Aleja
Powstańców Warszawy) czy wdrożenie
działań w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci - szkolenia
dla nauczycieli i rodziców.
Odnosząc się do propozycji mieszkańców dotyczących ścieżek rowerowych
wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka powiedział, że znacząca część propozycji mieszkańców została uwzględniona
w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i aktualnie oczekuje
na akceptację wniosku.
Dyskutowano także o przebudowie
skrzyżowania Alei Jerozolimskich i ul. Regulskiej tak, aby wydłużyć pasy do lewoskrętu, przeniesieniu przystanku WKD
(peron w kierunku Pruszkowa) oraz wybudowaniu nowego przystanku autobusowego w Alejach Jerozolimskich, przy
skrzyżowaniu z ul. Regulską.
W trakcie zebranie mieszkańcom został
zaprezentowany projekt nowej świetlicy,
której budowa rozpocznie się już niebawem, a sam projekt bardzo się spodobał
wszystkim mieszkańcom i jeśli warunki
pogodowe pozwolą - jej budowa zakończy się jeszcze w tym roku.

Mariusz Marcysiak 
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Projekt „Michałowice bez przemocy”
W sierpniu br. GOPS Gminy Michałowice
przystąpił do realizacji projektu „Michałowice bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu
Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie” – edycja 2016, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.

D

ziałania projektowe przewidują objęcie wsparciem osób starszych zagrożonych występowaniem przemocy
w rodzinie lub jej doznających, które będą
polegały na organizacji spotkań edukacyjnych - pogadanek w siedzibach Kół
Emerytów i Rencistów zlokalizowanych
na terenie Gminy Michałowice. Pierwsze spotkanie o tej tematyce odbyło się
21 września 2016 r. w świetlicy wiejskiej
w Opaczy Kolonii.
Realizacja projektu wynika z faktu, iż
obecne czasy to prawdziwe wyzwanie dla
osób w starszym wieku. Jest to grupa społeczna zagrożona wykluczeniem społecznym, narażona na dyskryminację w wielu
sferach życia i w różnej formie. Borykają
się oni nie tylko z kłopotami zdrowotnymi, społecznymi i emocjonalnymi, ale coraz częściej stają się ofiarami przemocy.
Człowiek starszy to osoba często słabsza
(czasem niepełnosprawna), bezbronna
i samotna, podatna na manipulacje i nadużycia, takie jak kradzieże, wyłudzanie,
wyrażanie się w sposób niezrozumiały
dla starszej lub niedosłyszącej osoby czy
okłamywanie. Lekceważenie opinii osób
starszych, bagatelizowanie zgłaszanych
przez nich problemów czy protekcjonalne
traktowanie to również formy dyskryminacji seniorów. Niekiedy dochodzi rów-

nież do zachowań przemocowych wobec
osób starszych. O przemocy mówimy
wtedy, gdy mamy do czynienia z sytuacją
wykorzystywania przewagi osoby silniejszej nad słabszą - taką, która ma mniejsze
możliwości, by sama się obronić. Osoby
starsze doświadczając przemocy przeżywają zwykle wiele negatywnych emocji,
takich jak strach, rozczarowanie, smutek,
rozgoryczenie i frustracja.
Istotnym elementem walki z wykluczeniem ze względu na wiek oraz z przemocą
wobec osób starszych jest edukacja na
temat samego zjawiska i jego konsekwencji. Stąd w ramach ww. projektu zaplanowano spotkania warsztatowe związane
z promowaniem aktywnej i świadomej
postawy Seniora w obronie swoich praw
i korzystanie w codziennym życiu z możliwości jakie daje bycie asertywnym.
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W trakcie spotkania 21 września 2016 r.
dyskusja była bardzo żywa, seniorzy podawali wiele przykładów z życia codziennego. Przebieg i energia spotkania uświadomiły, iż temat jest ważny i warto o nim
rozmawiać. Spotkanie poprowadziła Pani
Katarzyna Mroczek-Ungier, psycholog,
trenerka i doradca zawodowy.
Ponadto w ramach projektu, w każdy czwartek, w godzinach 17:00-19:00
w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego
(ul. Ryżowa 90) odbywają się spotkania
grupy wsparcia dla Osób Doznających
Przemocy w Rodzinie. Celem spotkań
jest zwalczanie bezradności wobec przemocy, wymiana informacji i doświadczeń
oraz uzyskanie wsparcia emocjonalnego. Uczestnicy grupy wsparcia dzielą
się swoimi doświadczeniami, uczuciami,
przeżyciami, wątpliwościami, bez obawy
przed krytyczną oceną lub radami. Jeżeli
uczestnicy grupy nie są gotowi by mówić
o sobie, słuchają innych i czerpią z ich doświadczeń. W grupie wsparcia obowiązuje
zasada dyskrecji. Spotkania są prowadzone przez Panią Katarzynę Mroczek-Ungier
– psychologa, trenerkę i doradcę zawodowego. Do grupy wsparcia można dołączyć
w każdym momencie realizacji projektu.
W ramach projektu odbywają się również indywidualne spotkania z psychologiem skierowane do dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą.
Poradnictwo z tego zakresu udzielane
jest dwa razy w miesiącu (sobota) w godzinach 9.30-14.30 w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Opaczy przy ul.
Ryżowej 90. Pomocy udziela Pani Joanna
Marszał-Kotas mgr psychologii, biegły sądowy z zakresu psychologii dziecka Sądu
Okręgowego w Warszawie, certyfikowany
doradca i psychoterapeuta systemowy.
Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 22 350 91 67. GOPS 
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Ważne telefony …

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice
tel. 22 350 91 91, fax: 22 350 91 01
sekretariat@michalowice.pl, www.michalowice.pl
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pon. 9.15-16.30,
wt.-pt.– 22
8.15-15.30,
Rozliczanie
faktur za miesiąca
wodę i kanalizację
– 22do
350-91-30
w ostatni
dzień roboczy
kasa czynna
12.00)
kasa: 22
350-91-14
(czynna:
pon. 9.15-16.30,
wt-pt 8.15-15.30,
Rozliczanie
faktur
za wodę
i kanalizację
– 22 350–91–30
w ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 12.00)

GMINNE jEDNOsTkI
JEDNOSTKI ORGANIZACYjNE
ORGANIZACYJNE
••Gminny
GminnyOśrOdek
OśrodekPOmOcy
PomocySPOłecznej
Społecznej
Gminy
GminymichałOwice
Michałowice
Reguły,
Powstańców
Warszawy
1,
Reguły,ul.ul.Aleja
Aleja
Powstańców
Warszawy
1,
05-816
Michałowice,
05-816
Michałowice,
tel.
350-91-20,
fax 22
tel.2222
350–91–20,
fax350-91-21
22 350–91–21
• zeSPół
•
ZespółObSłuGi
ObsługiekOnOmicznOEkonomiczno-Admini-adminiStracyjnej Szkół
stracyjnej Szkół
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
05-816 Michałowice,
05-816 Michałowice,
tel. 22 350-91-60, fax 22 350-91-61
tel. 22 350–91–60, fax 22 350–91–61
• Gminna kOmiSja dS. PrOfilaktyki

•i G
minna Komisja ds.
Profilaktyki
rOzwiązywania
PrOblemów
i RozwiązywaniawProblemów
alkOhOlOwych
michałOwicach
w Michałowicach
zAlkoholowych
Siedzibą w nOwej
wSi
z Główna
siedzibą
Wsi
ul.
52w
A, Nowej
05-806 Komorów,
ul.22
Główna
52 A, 05–806 Komorów
tel.
758-28-22
tel. 22 w758–28–22
(dyżury
w każdy
(dyżury
każdy czwartek
w godz.
17.00-19.00)
czwartek
w godz. 17.00–19.00)
w
godz. 17.00-19.00)

• zeSPół
•
ZespółSzkół
Szkół OGólnOkSztałcących
Ogólnokształcących
im.
im.marii
MariidąbrOwSkiej
Dąbrowskiejw
wkOmOrOwie
Komorowie
ul.
Dąbrowskiej
12/20,
ul.Marii
Marii
Dąbrowskiej
12/20
05-806
Komorów,
05–806
Komorów,
tel. 22 758-06-37 ZSO i szkoła podstawowa
tel. 22 758–06–37 ZSO i SP
tel. 22 758-02-48 liceum
tel.2222
758–02–48
liceum
tel.
758-08-95
gimnazjum
tel. 22 758–08–95 gimnazjum
• zeSPół Szkół w michałOwicach

•ul.
Zespół
SzkolnaSzkolno–Przedszkolny
15,
05-816
Michałowice,
im. Mikołaja
Kopernika w Nowej Wsi
tel.
723-86-21
ul.22
Główna
96, ZS
05–806 Komorów
tel.
723-84-58
szkoła
podstawowa
tel.2222
758–26–05
szkoła
tel.
753-02-40
gimnazjum
tel.2222
758–26–51
przedszkole
• zeSPół SzkOlnO-PrzedSzkOlny

• Zespół Szkół w Michałowicach
im. mikOłaja kOPernika w nOwej wSi
ul.Główna
Szkolna
ul.
96,15, 05–816 Michałowice
tel. 22Komorów
723–86–21 ZS
05-806
tel.2222
723–84–58
szkoła podstawowa
tel.
758-26-05
szkoła
tel.
758-26-51
przedszkole
tel.2222
753–02–40
gimnazjum

• Gminne
•
GminnePrzedSzkOle
przedszkole w Michałowicach
wul.michałOwicach
Szkolna 13, 05–816 Michałowice,
ul.
Szkolna
13, 05-816 Michałowice,
tel.
22 723–83–80
tel. 22 723-83-80

• Gminna biblioteka publiczna
• Gminna
bibliOteka
Publiczna
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
w Michałowicach
GMINY
MIChAŁOWICE
wul.michałOwicach
Szkolna
15, 05–816 Michałowice
ul.
Raszyńska
34, podstawowej)
(budynek
szkoły
05-816
Michałowice,
tel./fax 22 723–86–00
tel./fax
22 723-86-00
Filia biblioteki
mieści się w Nowej Wsi
(budynek
gminnego
Filia biblioteki
mieści sięprzedszkola)
w Nowej Wsi
ul. Główna
52A, przedszkola)
(budynek
gminnego
05–806
ul.
GłównaKomorów
52A, 05-806 Komorów
tel./fax2222758-28-72
758–28–72
tel./fax
•
GminnabibliOteka
Biblioteka Publiczna
Publiczna
• Gminna
Komorowie
wwkOmOrOwie
ul.Kraszewskiego
Kraszewskiego
3, 05–806
Komorów,
ul.
3, 05-806
Komorów,
tel.
tel.2222758-01-84
758–01–84

WAŻNIEjsZE
WAŻNIEJSZE TELEFONY
TELEFON
telefOn ALARMOWY
alarmOwy––112
112
POLICJA – 997
POlicja – 997
Komisariat Policji w regułach
komisariat
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
komenda
22 758-60-81 do 85, 22 604-62-13
Straż POŻARNA
POżarna––998
998
STRAŻ
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
enerGetyczne––991
991
POGOTOWIE
Rejon Pruszków tel. 22 738-23-00
Rejon W-wa (ul. Włodarzewska)
tel.
tel. 22
22 821-52-11
821-52-11

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

POGOTOWIE
POGOtOwieGAZOWE
GazOwe––992
992
Awarie:
22
667-30-73
Awarie: 22 667-30-73 do
do 78
78
STAROSTWO POWIATOWE
StarOStwO
POwiatOwe
tel.
22 738-14-00
tel. 22 738-14-00
OŚWIETLENIE ULICZNE
Firma „ŚWIĘCKI”, konserwacja@swiecki.pl,
Oświetlenie
OŚWIETLENIE uliczne
ULICZNE
tel. 692-469-767
Firma „ŚWIĘCKI,
konserwacja@swiecki.pl,
Firma
CIEŚLIKOWSKI
tel. 22 720-39-07
tel. 692-469-767
AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
POMP
4 EKO
SP.kanalizacyjnej
Z O.O.
awarie
Sieci
i Sanitarnej
tel. 22 759 03 03
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
„GEA-NOVA” Sp. z o. o., 05-082 Stare Babice,
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ I SANITARNEJ
ul. Kutrzeby 38
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
AWARIE: 697-229-002
„GEA-NOVA” Sp. z o. o.
SERWIS: tel.
695-380-695, 693-860-083
AWARIE:
697-229-002
SERWIS: tel. 695-380-695, 693-860-083
awarie Sieci wOdOciąGOwej:
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
„WODROL”-PRUSZKÓW S.A., 05-800 Pruszków
ul. Stefana Bryły 10
NOCNA POMOC MEDYCZNA – 22 753-81-37
694-404-982, 662-162-184,
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1
694-404-978,
22 759-03-03
tel.
22 723-11-47

Druk
i opracowanie
graficzne:

PRZYCHODNIE
LEKARSKIE – 999
POGOtOwie ratunkOwe
„Arka” Komorów, ul. Berylowa 34
nOcna
POmOc medyczna – 22 753-81-37
tel.
22 758–00–85
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1
tel. 22 723-11-47
RES-MED.
Michałowice, ul. Ludowa 7
tel. 22 753–04–04
PrzychOdnie lekarSkie
„Arka” Komorów,
ul. Berylowa
Przychodnia
Lekarska
ZDROWIE34
tel. 22 758–00–85
Komorów,
ul. Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57
RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7
tel. 22 753–04–04
APTEKI
Przychodnia
Lekarskaul.
ZDROWIE
Apteka
24h Pruszków,
Armii Krajowej 44
tel.
22 759 53
Komorów,
ul.84
Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57
aPteki
„Leśna” Komorów, ul. Ceglana,
tel.
22 758-02-21
„Leśna”
Komorów, ul. Ceglana, tel. 22 758-02-21
„Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34,
„Ostoja”
Komorów, ul. Berylowa 34,
tel. 22 758-00-82
tel. 22 758-00-82
Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24,
tel. 22 758-27-25
Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,
Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,
tel. 22 723-91-83
tel. 22 723-91-83
AptekawwMichałowicach,
Michałowicach,ul.ul.Parkowa
Parkowa1a,
1a,
Apteka
tel.2222753-09-80
753-09-80
tel.
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