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Gminy Michałowice
WARTO PRZECZYTAĆ!

BUDŻET 2017

P

odczas XIX sesji, która odbyła się
14 grudnia 2016 r. Rada Gminy Michałowice przyjęła uchwałę budżetową
na 2017 r. Dochody zostały zaplanowane
w wysokości 115,81 mln zł, natomiast wydatki – 120,51 mln zł.
Dochody budżetowe będą pochodziły
przede wszystkim z podatków od osób
fizycznych i prawnych, lokalnych opłat,
dotacji celowych budżetu państwa oraz
subwencji oświatowej i zasiłku tzw. Rodzina 500+. Największą część wydatków,
95,97 mln zł, stanowią wydatki bieżące, które pokryją koszty związane m.in.
z utrzymaniem i działalnością jednostek
oświaty, pomocą społeczną i programami
wspierającymi rodziny, jak również utrzymaniem czystości w gminie, oświetleniem
ulic, wywozem odpadów, naprawą nawierzchni. Natomiast wydatki inwestycyjne
planowane są w wysokości 24,54 mln zł.
DOCHODY GMINY
Główne źródło dochodów stanowią
wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych (tzw. PIT-ów). Prognozowane są one w wysokości 50,89 mln zł.
Kwota ta stanowi blisko 43,94% całości
gminnych wpływów budżetowych. Dlatego tak ważnym jest, aby podatek od
osób faktycznie zamieszkujących naszą
gminę trafiał do jej budżetu. Dla porównania wpływy z podatku od osób praw-

nych (tzw CIT-ów) zostały oszacowane
w wysokości 2,2 mln zł, co stanowi zaledwie 1,90% całości dochodów. Mimo
tego, że wiele firm prowadzi działalność
na terenie gminy, duża część tego podatku nie wpływa do naszego budżetu.
Firmy są zarejestrowane i mają główne
siedziby w innych gminach, ich podatki
zasilają więc tamtejsze budżety.
Dużą pozycję dochodów stanowi subwencja oświatowa z budżetu państwa.
Z tego tytułu została zaplanowana kwota 19,30 mln zł (16,66%). Jednak jest to
zaledwie część, która pokryje szacowane
na ponad 36 mln zł wydatki poniesione
na utrzymanie szkól i przedszkoli, całej
oświaty. Kolejną dużą kwotą przekazaną
z budżetu państwa jest dotacja przekazywana do gmin na działania związane
ze wspieraniem rodzin, w tym w ramach
programu Rodzina 500+ czy świadczeń
rodzinnych i alimentacyjnych. Wyniesie
ona 11,37 mln zł (9,82% dochodów).
Do budżetu gminy Michałowice z podatków od nieruchomości osób prawnych
i fizycznych, podatków cywilnoprawnych
oraz różnych opłat zostały zaplanowane
wpływy 18,78 mln zł (16,21%). Wpływy 5,85 mln zł będą pochodziły z opłat
dokonywanych przez mieszkańców za
pobór wody i zrzut ścieków, natomiast
2,25 mln zł - z opłat za gospodarowanie
odpadami i usuwanie drzew.

s. 4
Rekordowy finał WOŚP
Podczas 25. finału padł rekord w gminie
Michałowice! Dwa gminne sztaby, które zorganizowane były w szkołach w Komorowie i Nowej
Wsi zebrały blisko 123 tys. zł.

s. 6
Ścieżki z dofinansowania UE
Do końca 2018 roku na terenie naszej gminy
powstanie ponad 5,8 km nowych ścieżek
rowerowych, których wartość budowy wyniesie
4,7 mln zł. Całe przedsięwzięcie będzie
dofinansowane z Unii Europejskiej
w kwocie 3,7 mln zł.
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1,94%

DOCHODY POZOSTAŁE
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PODATEK DOCHODOWY
OD OSÓB FIZYCZNYCH
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s. 7
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI
ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB
PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH
16,21%

KONCERT NOWOROCZNY
Koncert Noworoczny w wykonaniu znakomitego
tenora Bogusława Morki był pierwszym
wydarzeniem kulturalnym, jakie w 2017 roku
odbyło się w sali multimedialnej Urzędu Gminy
Michałowice.
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Budżet

WYDATKI INWESTYCYJNE
Łączna kwota wydatków inwestycyjnych
jest planowana w wysokości 24,54 mln zł.
Na przebudowę i modernizację dróg
prognozowana jest kwota wydatków w wysokości 9,07 mln zł, natomiast na odwodnienie terenów oraz modernizację i zagospodarowanie zbiorników retencyjnych
– 1,47 mln zł. Ponad 3,56 mln zł zostało
zaplanowane na budowę systemu ścieżek
rowerowych, w tym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (więcej
o projekcie na str. 6). W tym roku nakłady
związane z budową sieci wodociągowej
i sanitarnej zostały zaplanowane w wysokości 3,57 mln zł. Oprócz wymienionych
pozycji inwestycyjnych nie może zabraknąć także nakładów na modernizację budynków oświaty, na którą planowany jest
wydatek w wysokości 1,05 mln zł, modernizację i budowę infrastruktury społecznej (w tym rozbudowa zaplecza sportowego w Granicy czy budowa strefy rekreacji
w Nowej Wsi) – 4,27 mln zł oraz na wykonanie i modernizację oświetlenia 0,25 mln zł. Pozostała kwota wydatków
z tej grupy (1,30 mln zł) została zaplanowana m.in. na inwestycje związane z mieniem
komunalnym, zakupem oprogramowania
i sprzętu komputerowego oraz gospodarką
mieszkaniową.
WYDATKI BIEŻĄCE
Łączna kwota wydatków bieżących jest
planowana w wysokości 95,97 mln zł.
Oświata
Planowana łączna kwota przeznaczona
na oświatę i wychowanie dzieci i młodzieży wyniesie 36,48 mln zł (30,27% całości
wydatków). Co prawda spodziewane są
wpływy subwencji oświatowej z budżetu
państwa w wysokości 19,30 mln zł oraz innych dotacji oświatowych, w tym refundacji kosztów z innych gmin za pobyt dziecka
w przedszkolach, wpływy z opłat stałych
w wysokości 2,42 mln zł, jednak ponad
14,76 mln gmina pokryje w własnych dochodów.
Prognozowane wydatki związane z prowadzeniem przez gminę szkół w Komorowie, Michałowicach i Nowej Wsi wyniosą

%

dział budżetu

50 889 179,00

43,94%

756 75621
(0010)

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD
NIERUCHOMOŚCI ORAZ PODATKÓW I OPŁAT
LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB
FIZYCZNYCH

18 775 506,12

16,21%

756 75615
I 75616

POZOSTAŁE DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH
I PRAWNYCH

736 691,36

0,64%

756 (bez poz.
z pkt 1 i 2)

WPŁYWY Z USŁUG POBORU ZA WODĘ I ZRZUT
ŚCIEKÓW

5 850 000,00

5,05%

01010 (08300)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

2 200 000,00

1,90%

756 75621
(0020)

NAJEM I DZIERŻAWA MAJĄTKU GMINNEGO

1 235 500,00

1,07%

700

16,66%

758 75801

2 422 828,00

2,09%

801

11 370 403,67

9,82%

855

318 531,05

0,28%

852

2 250 000,00

1,94%

900

463 059,72

0,40%

wartość (zł)

DOCHODY GMINY
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB
FIZYCZNYCH

SUBWENCJA OŚWIATOWA

19 298 004,00

OŚWIATA i WYCHOWANIE (m.in. dotacje
celowe; refundacją kosztów z innych gmin za
pobyt dzieci w przedszkolach, wpływy z opłat
stałych)
ZASIŁKI NA RODZINĘ (min. zasiłek
wychowawczy Rodzina 500+, świadczenia
rodzinne, świadczenia alimentacyjne)
POMOC SPOŁECZNA (m.in. dotacje celowe
z budżetu państwa obejmujące m.in.
zasiłki stałe, okresowe, dopłaty z zakresu
dożywiania)
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA (m.in. opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi)
DOCHODY POZOSTAŁE

115 809 702,92

26,05 mln zł. Na tę kwotę, oprócz utrzymania budynków, wynagrodzenia dla nauczycieli, zakupów materiałów dydaktycznych
wchodzą także koszty obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, dokształcania
nauczycieli, dowożenia uczniów, utrzymania szkolnych świetlic oraz realizacji zadań
wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
W tym roku planowane wydatki poniesione na działalność 2 gminnych przedszkoli wyniosą 3,41 mln zł. Prognozowano, że rodzice w formie opłaty stałej
wpłacą 147 780 zł. Gmina planuje przeznaczyć także kwotę 7 mln zł na dotacje do
niepublicznych jednostek wychowania
przedszkolnego, żłobków i klubików

(% udział w wydatkach majątkowych)
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dziecięcych. Co miesiąc do każdego
dziecka uczęszczającego do niepublicznego przedszkola planowana jest dopłata
697,67 zł, 372,09 zł – uczęszczającego do
punktu przedszkolnego, 400 zł – żłobka,
natomiast klubu dziecięcego – 200 zł.
Utrzymanie infrastruktury drogowej,
porządku ochrona środowiska
Na zadania, związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem gminy planowane są wydatki w wysokości 20,40 mln zł,
a więc 16,93% wszystkich wydatków. Szacowana kwota poniesiona na utrzymanie
sieci wodociągowej i sanitarnej wyniesie
8,04 mln zł. Na remonty i utrzymanie (w tym
zimowe) infrastruktury drogowej tj. ulic,
chodników, ścieżek rowerowych oraz uzupełnianie znaków planowane jest wydanie
3,81 mln zł, zaś na oświetlenie dróg i placów – 2,33 mln zł. Nakłady na zapewnienie
porządku na terenie gminy (m.in. utrzymanie zieleni, prace porządkowe, usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców,
obsługa kabin sanitarnych, zabezpieczenie
opieki nad zwierzętami bezdomnymi) zostały zaprojektowane w wysokości 4,66 mln zł.
Natomiast kwota, która zostanie poniesiona
na konserwację odwodnienia i usuwanie
zalewisk wodnych zaplanowano, że wyniesie 0,66 mln zł, zaś na utrzymanie transportu zbiorowego (w tym linii autobusowych i wspólnego biletu WKD) – 0,9 mln zł.
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„Janosikowe”
Jak co roku, w budżecie gminy konieczne jest zarezerwowanie środków na obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa,
które przeznaczane są na rzecz gmin „biedniejszych”, tzw. „janosikowe”. Co miesiąc
z naszego budżetu będzie wypłacane ponad 0,41 mln zł, co w skali roku da kwotę
4,93 mln zł (4,1% wszystkich wydatków)
Pomoc społeczna i wsparcie dla rodzin
W tym roku koszty poniesione przez
gminę na działania związane z pomocą
społeczną i wspieraniem rodzin zostały
zaplanowane w wysokości 14,12 mln zł
(11,71% wydatków). Największa ich część,
11,58 mln zł, zostanie przeznaczona na
programy wspierające rodziny, w tym program 500+ (9,70 mln zł ) oraz świadczenia
rodzinne i alimentacyjne (1,5 mln zł). Do
zadań gminy wpisana jest także pomoc
osobom najuboższym i znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku
wydatki na pomoc tym osobom zostały zaplanowane w wysokości 2,54 mln zł, w tym
koszty funkcjonowania GOPS.
Administracja publiczna
Wydatki związany z administracją planowane są w wysokości 9,16 mln (7,6%). Zostaną one poniesione na działalność Urzędu
Gminy Michałowice. Są to koszty związane
m.in. z utrzymaniem budynku, zakupem
materiałów i wyposażenia, wynagrodzeniem i jego pochodnymi dla pracowników,
czy zakupem usług różnych zlecanych podmiotom zewnętrznym (np. usługi pocztowe)
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Na te wydatki zaplanowano kwotę
2,13 mln zł (1,77%). Największa część jest
zarezerwowana na wypłatę ewentualnych
odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym za grunty przejęte na rzecz gminy. Pozostałe koszty zostaną poniesione na m.in.
usługi notarialne, geodezyjne czy opłatę
rzeczoznawców, oraz dotyczą obsługi budynków komunalnych, w tym ich remontów.
Kultura, sport i promocja
Łącznie na te cele planowany jest wydatek w wysokości 5,14 mln zł (4,26 %).

wartość (zł)

%

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
I KANALIZACYJNEJ

3 570 000,00

2,96%

PRZEBUDOWA DRÓG

9 070 000,00

7,53%

BUDOWA SYSTEMU ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

3 563 028,00

2,96%

ODWODNIENIE TERENÓW ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZY
ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH

1 470 000,00

1,22%

MODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATY

1 048 155,00

0,87%

WYKONANIE I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA

250 000,00

0,21%

MODERNIZACJA I BUDOWA
INFRASTRUKTURY SPOŁ. (zaplecze sportowe,
strefa rekreacji, świetlice)

4 266 000,00

3,54%

EDUKACJA I WYCHOWANIE

36 481 813,00

30,27%

UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY I PORZĄDKU

20 404 900,00

16,93%

4 929 944,00

4,09%

14 116 488,00

11,71%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

9 156 654,00

7,60%

KULTURA/SPORT/PROMOCJA

5 135 252,59

4,26%

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

2 130 000,00

1,77%

900 000,00

0,75%

4 017 468,33

3,33%

WYDATKI GMINY

JANOSIKOWE
POMOC SPOŁECZNA i ŚWIADCZENIA
RODZINNE, W TYM RODZINA 5000+

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
POZOSTAŁE

120 509 702,92

Na zadania związane z kulturą i ochroną
dziedzictwa narodowego zabezpieczona jest kwota w wysokości 2,47 mln zł.
Wydatki te będą ponoszone głównie
na utrzymanie 3 bibliotek gminnych
(0,96 mln zł), dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury (0,45 mln zł)
oraz działalność kulturalną realizowaną
w ramach funduszów sołeckich i osiedli
(0,38 mln zł). Pozostałe koszty stanowią
wydatki związane z ochroną zabytków i
opieką nad nimi oraz utrzymaniem świetlic wiejskich i osiedlowych.
Kwota przeznaczona na działalność
sportową została zaplanowana na poziomie 1,41 mln zł. Kwota ta ma być wydat-

kowana na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych (0,89 mln zł), dotacje
dla organizacji pozarządowymi na wspieranie działalności sportowej na trenie naszej gminy (0,35 mln zł), a także przedsięwzięcia sportowe organizowane w ramach
funduszów sołeckich i osiedli (0,1 mln zł).
W tej grupie uwzględnione są także wydatki na działalność promocyjną
(1,26 mln zł), na którą składa się przede
wszystkim organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie gminy, tj.
m.in. koncerty, uroczystości patriotyczne
(w tym Dzień Niepodległości i Rajd Pęcicki), Dożynki, Dni Gminy Michałowice czy
aktywne wakacje.
Obsługa długu publicznego
W tym roku wydatek na pokrycie kosztów
zaciągniętych zobowiązań (kredytów lub pożyczek) zaplanowany jest w wysokości 0,9 mln zł,
co stanowi 0,75% całości wydatków.
Wydatki pozostałe
Do grupy tej zaliczymy nie wymienione wcześniej koszty, które związane są
z działalnością gminy. Są to m.in. wydatki
związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego, poniesione na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową gminy, związane
z utrzymaniem systemem Rower Gminny,
działalnością rady gminy, a także rezerwa
budżetowa. Zaplanowana ich wartość
wynosi 2,72 mln zł.
UG 
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Aktualności

Rekordowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Podczas 25. finału padł rekord w gminie
Michałowice! Dwa gminne sztaby, które
zorganizowane były w szkołach w Komorowie i Nowej Wsi, zebrały blisko 123
tys. zł, ponad 24 tys. zł więcej niż podczas ubiegłorocznej akcji.
stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zagrała już po raz 25. W tym
roku zebrane środki zostaną przeznaczone
na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.
Po raz kolejny do akcji przyłączyła się
także społeczność gminy.
Od rana na ulicach pojawili się wolontariusze, którzy zbierali pieniądze do puszek.
Po południu odbyły się koncerty i aukcje
w szkołach. Jak co roku WOŚP przekazała
dary do zlicytowania. A były to koszulki i zegary z logo. Oprócz tego licytowano także
mnóstwo przedmiotów, które szkolne sztaby otrzymały od niezawodnych darczyńców. I tak w Nowej Wsi oprócz przedmiotów
WOŚP licytowane były zestaw gadżetów
reprezentacji polski w piłce nożnej, plakaty
z autografami artystów występujących podczas wydarzeń odbywających się w naszej
gminie (m.in. Ewy Farnej, Perfectu, Edyty Geppert), vouchery na kolację, obrazy,
książki, różnego rodzaju rękodzieła i eksponaty kolekcjonerskie. Dzięki licytacji rzeczy
te znalazły nowych właścicieli, a tym samy
wsparły zbiórkę kwotą 8 180 zł.
Zachęcając uczestników koncertu do udziału w licytacjach wójt gminy Michałowice, jako
pierwszy wylicytował koszulkę orkiestry. Podczas aukcji w Nowej Wsi najwyższą cenę, 800 zł,
osiągnął tort. Tort, ufundowany przez Krzysztofa
Grabkę, został wylicytowany przez grupę radnych, którzy następnie smakołykiem częstowali
zgromadzonych podczas 25. finału WOŚP.
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Natomiast w Komorowie największą cenę
uzyskały zdjęcia z autografami piłkarzy. Zdjęcie Cristiano Ronaldo z jego podpisem osiągnęło wartość 380 złotych, a zdjęcie Sergio
Ramosa – 410 złotych.
Ilość przygotowanych atrakcji była tak
duża, że z pewnością każdy, kto tego dnia
wpadł do szkolnych sztabów miał wiele powodów do wspaniałej zabawy. W Nowej Wsi
na scenie odbyły się prezentacje muzyczne
podopiecznych Renaty Włodarek i Agnieszki Biegaj, wokalno-taneczne dziewczynek
i chłopców prowadzonych przez Małgorzatę
Gajownik, a także pokazy akrobatyczne wychowanków Katarzyny Janoty, pokaz sztuki
walki Wushu w wykonaniu Adama Woźniaka
i pokaz tańca breakdance w wykonaniu podopiecznego Damiana Sobańskiego.
W Komorowie koncert rozpoczął się od wy-
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stępów uczniów klas 1-3 a następnie na scenie zaprezentowała się młodzież. Były pokazy
akrobatyki sportowej i tańca nowoczesnego.
Przedstawienie „Bal u króla” zaprezentowały
dzieci z grupy teatralnej Kurtynka.
Oprócz występów w każdym sztabie działały szkolne kawiarenki, w których można
było wesprzeć akcję WOŚP, kupując pyszne
domowe ciasta i gorące napoje.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli
się do akcji, a przede wszystkim organizatorom: nauczycielom, wolontariuszom, rodzicom uczniów i uczniom gminnych szkół,
za wytrwałość i dobrą energię, jak również
wszystkim darczyńcom dzięki, którym udało
się w tym roku zebrać rekordową kwotę. Do
zobaczenia za rok!
Beata Izdebska-Zybała
Mariusz Marcysiak 
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Dobra Ziemskie Michałowice - postępowanie pojednawcze
o zapłatę ponad pół miliarda odszkodowania
Troje spadkobierców dawnej właścicielki
majątku „Dobra Ziemskie Michałowice”
wystąpiło z wnioskiem do Sądu o zawezwanie do próby ugodowej Skarb Państwa, Gminę Michałowice oraz Gminę
Raszyn o zapłatę odszkodowania w wysokości ponad pół miliarda zł za utracone grunty położone w gminach Michałowice i Raszyn.
ąd wyznaczył termin posiedzenia na
1 marca 2017 r. Zawezwane do próby ugodowej ma charakter sądowego
postępowania pojednawczego. Każdy
z trzech spadkobierców, którzy złożyli

S

wniosek, domaga się od Skarbu Państwa
(Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starosty Pruszkowskiego, Wojewody Mazowieckiego), Gminy Michałowice i Gminy
Raszyn solidarnej zapłaty 168,68 mln zł
odszkodowania. Wartość przedmiotu
sporu została określona na łączną kwotę
506, 03 mln zł.
Spadkobiercy wystąpili z wnioskiem o
postępowanie pojednawcze, pomimo, że
sprawa unieważnienia decyzji z 1948 r.
o nacjonalizację terenów w Michałowicach nie została jeszcze rozstrzygnięta
– m.in. Gmina Michałowice wniosła skar-

gę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego (WSA) z 21 września 2016 r.
Wniosek ten jest jednym z pierwszych,
który złożyła część spadkobierców „Dóbr
Ziemskich Michałowice”, gdyż roszczenia
do majątku ma ponad 10 osób.
Dla odzwierciedlenia skali wskazanych
we wniosku odszkodowań podajemy planowane dochody gmin Michałowice i Raszyn w 2017 r. Wynoszą one odpowiednio
- 115,81 mln zł, i 114,18 mln zł.
UG 

Rewitalizacja Gminy Michałowice
Trwa opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”. Programu,
dzięki któremu zdegradowane obszary
znajdujące się na terenie gminy zyskają
szansę na zmianę i wyprowadzenie ich
ze stanu kryzysowego.
styczniu 2017 r. Urząd Gminy Michałowice zorganizował cykl 5 spotkań, w trakcie których, oprócz części
informacyjnej pozwalającej mieszkańcom zapoznać się ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z rewitalizacją, były
również omawiane problemy społeczne,
będące podstawą do opracowania diagnozy potrzeb mieszkańców, stanowiącej
integralną część Programu Rewitalizacji.
Rewitalizacja
obszarów
będących
w stanie kryzysowym to proces, który
wymaga zintegrowanych działań wielu
podmiotów na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Przyczyniając się tym samym do trwałego ożywienia
obszaru.

W

W trakcie spotkań, za pomocą fiszek
projektowych, mieszkańcy zgłosili do programu rewitalizacji Gminy Michałowice
między innymi tereny zabytkowego parku w Regułach i zbiornika retencyjnego
w Komorowie. Rewitalizacja tych terenów
ma polegać na ich odbudowaniu, tak aby
były przyjazne dla całego lokalnego społeczeństwa, stając się miejscem aktywizacji społecznej, rekreacji i wypoczynku.
Z kolei jednym z przykładów projektów
społecznych zgłoszonych przez mieszkańców do Programu jest kampania
edukacyjna dla mieszkańców w zakresie
ochrony środowiska i zasad ekologii. Zakłada ona organizację cyklu warsztatów,
prelekcji w zakresie ochrony środowiska
i zasad ekologii dla różnych grup wiekowych odbiorców.
Powodzenie realizacji założeń „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Michałowice na lata 2016-2023” otwiera
możliwości realnego ożywienia funkcjonowania obszarów kryzysowych. Jednak

aby tak się stało potrzebna będzie aktywność i wysoki stopień zaangażowania
mieszkańców gminy, przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych, lokalnych liderów w działania prowadzone w ramach
procesu rewitalizacji.
Projekt pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 20162023” współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz
z budżetu państwa.
UG 

Wyłożenie projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
Do 20 lutego br. zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Michałowice obszarów: „Długa” i „Skośna” w Granicy.
projektami planów wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko można zapoznać się do 20 lutego, w godz.
10.oo-15.oo (z wyjątkiem sobót, niedziel
i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły - ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, (w pok. 209 - II piętro) lub na
stronie internetowej www.michalowice.pl.

Z

UWAGI DO PROJEKTÓW MPZP należy składać w formie pisemnej do Wójta
Gminy Michałowice w nieprzekraczalnym
terminie do 6 marca 2017 r. (wraz z podaniem obszaru, swojego imienia i nazwiska, adresu i oznaczenia nieruchomości,
której dotyczą uwagi).
Uwagi można złożyć osobiście w Biurze podawczym urzędu (parter), przesłać
pocztą na adres urzędu gminy (05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców
Warszawy 1) lub elektronicznie na adres
sekretariat@michalowice.pl.
UG 
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Ścieżki rowerowe z dofinansowania UE
Do końca 2018 roku na terenie naszej
gminy powstanie ponad 5,8 km nowych
ścieżek rowerowych, których wartość budowy wyniesie 4,7 mln zł. Całe
przedsięwzięcie będzie dofinansowane
w kwocie 3,7 mln zł z Unii Europejskiej,
w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT).
est to kolejny projekt, dzięki któremu
gmina uzyskała unijne dofinansowanie.
Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego
roku budowa parkingu w Regułach przy ulicy Kuchy, uzyskała blisko 1 mln zł z funduszy europejskich, w ramach ZIT.

J

Najdłuższy odcinek ścieżek rowerowych wybudowany będzie w Pęcicach,
wzdłuż ul. Pęcickiej, od ronda przy ul.
Aleja Powstańców Warszawy do istniejącej ścieżki przy ul. Ireny w Komorowie.
Będzie miał długość 1786 m. W Michałowicach–Wsi powstaną dwa: wzdłuż ul.
Kasztanowej (986 m) iul. Poniatowskiego
– od granicy gminy do ul. Borowskiego
(566 m). W Granicy nowa trasa rowerowa mająca 517 m pobiegnie wzdłuż ul.
Pruszkowskiej, od granicy gminy poprzez
ul. Rekreacyjną do istniejącej ścieżki przy
ul. Głównej. Kolejną inwestycją na terenie
naszej gminy będzie budowa ciągu rowerowego o długości 878 m w Opaczy-Kolonii wzdłuż ul. Środkowej, na odcinku od
istniejącej ścieżki, poprzez ul. Ryżową do
przystanku WKD. Nowa ścieżka zostanie
wybudowana wzdłuż ul. Kolejowej, na odcinku od ul. Szkolnej w Michałowicach do
ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi.
Jej długość wyniesie 872 m. W ramach
projektu zostanie także zrefundowany
ostatnio oddany do użytku odcinek trasy
rowerowej (240 m) wzdłuż ul. Aleja Powstańców Warszawy, od rzeki Raszynki
do ronda przy ul. Pęcickiej, wraz z mostkiem przez rzekę.
Gminne trasy rowerowe zastały wpisa-

6

ne w partnerski projekt Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Podkowy Leśnej,
Pruszkowa, Żyrardowa i naszej gminy pn.
„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej
części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap
1”. Wartość tego przedsięwzięcia, który
obejmuje wybudowanie nowych lub zmodernizowanie już istniejących tras (łącznie
36 km), wynosi 37,79 mln zł, z czego zostanie dofinansowanych 29,71 mln zł.
Budowa ścieżek rowerowych w ramach
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, uwzględnionego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
możliwa jest dzięki współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego,
miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin. Do realizacji zostało wybranych 13 projektów. Inwestycje
rowerowe, oprócz gmin z naszego projektu i Warszawy, obejmą także Józefów,
Marki, Legionowo, Piaseczno, Nadarzyn,
Błonie, Jaktorów, Piastów, Izabelin, Ra-
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szyn i Brwinów. Na tych terenach powstanie niemal 300 km tras.
Jednym z ważnych kryteriów wyboru
projektów była spójność połączeń między gminami oraz to jak wpisują się one
w już istniejącą sieć. Drugim ważnym
wymogiem była możliwość dojechania trasą rowerową do przystanku bądź
zintegrowanego węzła przesiadkowego
transportu publicznego. Wybudowane
i zmodernizowane trasy rowerowe mają
przyczynić się do szerszego wykorzystywania przez mieszkańców rowerów, które
niewątpliwie są bardziej przyjazne dla środowiska niż samochody.
Wszystkie trasy wybudowane w ramach
ZIT zostaną jednakowo oznakowane,
a kolorowe rowery będą wykorzystywane
w akcjach zachęcających mieszkańców
do używania rowerów zamiast samochodów podczas dojazdów do pracy czy
szkoły.
Była to pierwsza możliwość ubiegania
się o środki unijne na rozbudowę tras rowerowych w ramach ZIT. Następny nabór
już w kwietniu 2017 r. Liczymy, że następny projekt, w którym uczestniczyć
będzie nasza gmina, uzyska pozytywną
ocenę i zakwalifikuje się do unijnego dofinansowania.
UG 
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Koncert Noworoczny
Koncert Noworoczny w wykonaniu znakomitego tenora Bogusława Morki był
pierwszym wydarzeniem kulturalnym,
jakie w 2017 roku odbyło się w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice.
ak jak wszystkie dotychczasowe występy tak i „Koncert Noworoczny”
cieszył się ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców naszej gminy, którzy w sobotę, 14 stycznia wypełnili salę multimedialną do ostatniego miejsca.
Podczas ponad dwugodzinnego koncertu zgromadzona publiczność wysłuchała przebojów z najbardziej znanych
operetek, musicali i filmów – „Księżniczka
czardasza”, „Wesoła wdówka”, „Clivia”,
”Cats”, „Love Story” czy „My Fair Lady”.
Nie zabrakło także znanych pieśni hiszpańskich i włoskich. To wszystko w wykonaniu
Bogusława Morki, artysty obdarzonego
wyjątkowo pięknym głosem o ciepłej i aksamitnej barwie oraz szlachetnym, pełnym
blasku brzmieniu. Artysty, który z niezwykłym wdziękiem i elegancją zaprezentował
te muzyczne perełki w towarzystwie znakomitych artystów i scenicznych przyjaciół,
Iwony Kaczmarek (sopran) i Piotra Kaczmarka (baryton) oraz kameralnej orkiestry
Alla Breve, pod dyrekcją Bogny Dulińskiej.
W trakcie koncertu nie zabrakło również
wspólnego śpiewania z publicznością.

T

Bogusław Morka zaprosił mieszkańców
do wykonania refrenu hiszpańskiej pieśni,
który znany jest niemal wszystkim, „Viva
Espana”.
Niektórzy uważają, że muzyka operowa przeznaczona jest wyłącznie dla odbiorców obdarzonych niezwykle wysublimowanym słuchem. Być może tak jest,
ale z pewnością jest też tak, że dzielimy
muzykę na dobrą i złą, a ta zaprezentowana przez artystów podczas „Koncertu

Noworocznego” była znakomita. Artyści
swoim wykonaniem wprowadzili publiczność w stan radości i zachwytu, czego
potwierdzeniem niech będzie wielokrotne
nagradzanie ich gromkimi brawami.
Na zakończenie wójt gminy, Krzysztof
Grabka wraz z przewodniczącą rady gminy, Elżbietą Biczyk podziękowali artystom
za wspaniały występ, a publiczność żegnała ich owacją na stojąco.
Mariusz Marcysiak 

Piosenki Ireny Jarockiej w Granicy
W niedzielę, 8 stycznia, w świetlicy
w Granicy odbył się koncert Ludmiły
Małeckiej, która śpiewała piosenki Ireny Jarockiej. Na fortepianie towarzyszył
artystce Artur Grudziński.
rtyści swój występ rozpoczęli od
piosenki – jednego z największych
przebojów Ireny Jarockiej - Kawiarenki. Następnie piosenkarka zaśpiewała:
Goldonierzy znad Wisły, Śpiewam pod

A

gołym niebem, a także Wymyśliłam
cię i Z przeczuć mych.
Akompaniujący Ludmile Małeckiej, Artur Grudziński, znakomicie prowadził koncert. Znał Irenę Jarocką, przez ostatnie
kilkanaście lat wspólnie z nią występował.
Opowiadał więc wiele historii i anegdot
o artystce. Mówił, że Irena Jarocka miała
szczęście do ludzi. Pisali dla niej i komponowali najlepsi polscy artyści: muzycy
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i autorzy tekstów, m.in. Seweryn Krajewski, Wojciech Trzciński, Włodzimierz
Nahorny i Marian Zacharewicz, a także
Agnieszka Osiecka.
Kolejne utwory, które wspaniale zaśpiewała Ludmiła Małecka to: Mam temat na
życie, Z przeczuć mych, Stare łzy, Był ktoś,
Nie wrócą te lata.
Z wielkim entuzjazmem mieszkańcy
przyjęli piosenkę z serialu Czterdziestolatek, w którym Irena Jarocka zaśpiewała utwór Motylem byłam. Innym wielkim
przebojem który zaśpiewała Ludmiła Małecka była piosenka Kocha się raz… - to
wielki przebój Ireny Jarockiej, który śpiewała cała sala.
Niedzielny koncert w Granickiej Zatoce Kultury był wspaniałym wydarzeniem,
mieszkańcy byli pod wielkim wrażeniem
talentu i profesjonalizmu muzyków! A organizatorzy, radni z Granicy i zarząd osiedla nie kryli satysfakcji, że udało się zorganizować wydarzenie na dobrym poziomie
łącząc kulturę popularną z kulturą dla bardziej wymagających odbiorców!
Koncert został sfinansowany z funduszu osiedlowego, zgodnie z głosowaniem
mieszkańców.
Beata Izdebska-Zybała 
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70. lecie biblioteki w Komorowie
Książka i możność czytania to jeden
z największych cudów ludzkiej cywilizacji – słowa Marii Dąbrowskiej były mottem uroczystości z okazji 70. rocznicy
powstania Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.
W obchodach wziął udział Krzysztof
Grabka, wójt gminy Michałowice i wielu mieszkańców Komorowa, Granicy
i miejscowości sąsiedzkich – wiernych
czytelników komorowskiej biblioteki.
arto dodać, że na rok 2016 przypada również 50 rocznica istnienia biblioteki w domu pisarki Marii Dąbrowskiej. Jak wiemy Maria Dąbrowska
mieszkała w Komorowie w latach 1956
-1965. W testamencie wyraziła wolę, aby
w jej dom został przeznaczony na cele
społeczne. I tak, rok później, czyli w 1966
roku otwarta została biblioteka. Wcześniej, pokój biblioteczny czy na początku
regał z książkami jako biblioteczka, znajdował się w siedzibie sołectwa, a później
w różnych miejscach prywatnych.
Z okazji okrągłych rocznic istnienia biblioteki w Komorowie Katarzyna Walichnowska, dyrektor i pracownicy biblioteki
przygotowali wspaniałą uroczystość jubileuszową. Z powodu trwającego w bibliotece remontu odbyła się ona w świetlicy
w Granicy. Poprzedziło ją podsumowanie
projektu „Literacki jedwabny szlak”. Odbył się pokaz parzenia herbaty, warsztaty
między innymi orgiami i rysowania techniką manga. Były również opowieści i o historii, i o kulturze Wschodu, a także pokaz

W

przygotowywania sush oraz degustacja.
Część oficjalna rozpoczęła się około
godziny 16.00. Uczestniczył w niej Krzysztof Grabka, wójt gminy, który podziękował dyrektor i pracownikom biblioteki za
dobrą współpracę i życzył kolejnych sukcesów. Wręczył Katarzynie Walichnowskiej
pamiątkowy dyplom. Gratulacje przekazał
także Grzegorz Zegadło, dyrektor Książnicy Pruszkowskiej. Na uroczystości obecna
była również Wanda Kłosińska, poprzednia dyrektor komorowskiej biblioteki, która
kierowała nią przeszło 30 lat.
Miłym akcentem uroczystości było

spektakl zatytułowany „… Z tobą być”
przygotowany na podstawie listów Marii
i Mariana Dąbrowskich oraz fragmentów
Dzienników pisarki. Wystąpili Teresa Lipowska i Grzegorz Gierak.
Na zakończenie uczestnicy zostali zaproszeni na wspaniałe babeczki, atrakcją
była dekoracja babeczek. Otóż każda babeczka przyozdobiona została inną, wykonaną z czekolady, okładką książki Marii
Dąbrowskiej. W ten, innowacyjny sposób,
dosłownie można było połykać książki
Marii Dąbrowskiej!
Beata Izdebska-Zybała 

Nowa Wieś – Aniołki z masy solnej
To niezwykłe, kiedy możemy podziwiać coś, co własnoręcznie
wykonaliśmy. 9 grudnia w świetlicy wiejskiej przy ul. Głównej 52a, mieszkańcy Nowej Wsi spotkali się na warsztatach
– Aniołki z masy solnej.
zeźbienie lub też jak niektórzy mówią klejenie masy solnej
jest prostym sposobem na wykonanie przepięknych ozdób.
Ozdób, którymi możemy nie tylko udekorować nasze domy, ale
również obdarować naszych bliskich.

R
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Podstawowymi składnikami masy solnej jest mąka, sól
i woda, które w proporcji szklanka mąki, szklanka soli i 1/3 do
1/2 szklanki wody pozwoli nam na wyrobieniem odpowiedniej
masy, dzięki której będziemy mogli zabrać się do wykonania
naszych artystycznych dzieł.
Robienie figurek i ozdób z masy solnej lubią nie tylko dzieci.
Równie dobrze bawią się przy tym dorośli. Można było to dostrzec podczas warsztatów w Nowej Wsi, które dla wszystkich
mieszkańców tak tych młodszych jak i starszych zorganizowali
radni, sołtys i rada solecka.
Warsztaty, które poprowadziła Elżbieta Baur sprawiły ich
uczestnikom wiele frajdy i choć niektóre elementy prac wymagały zdolności manualnych to z pomocą prowadzącej każdy
wracał do domu z własnym, niezwykłym i niepowtarzalnym
aniołkiem. Warsztaty okazały się również doskonałą okazją
do przygotowania ozdób świątecznych, wszak Święta Bożego Narodzenia już niebawem. Wszystkie zrobione podczas
warsztatów aniołki i ozdoby choinkowe musiały jeszcze wyschnąć, co trwało mniej więcej 6 dni, ale jak już były gotowe na
pewno dodały uroku i jeszcze bardziej podkreśliły świąteczny
klimat.
Mariusz Marcysiak 
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Społeczeństwo

Wigilia mieszkańców - Sokołów 2016
Spotkanie opłatkowe mieszkańców Sokołowa odbyło się
10 grudnia. W wigilii uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt
gminy. Ksiądz Grzegorz Jasiński, proboszcz parafii w Pęcicach, odprawił krótką modlitwę.
wietlica Oaza Spokoju, gdzie zorganizowane zostało spotkanie wigilijne, była odświętnie udekorowana, stoły przykryte
były białymi obrusami, w widocznym miejscu ustawiona została
piękna choinka. Nieopodal znajdowały się prezenty. Dzieci czuły,
że Mikołaj jest już tuż tuż …
Warto dodać, że świetlica prezentowała się tak ładnie również z tego powodu, że tuż przed spotkaniem zończony został
jej remont.
Zebranych mieszkańców powitał Bartosz Lewandowski,
sołtys Sokołowa. Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się od
modlitwy, której przewodniczył ksiądz proboszcz.
W dalszej części uroczystości życzenia, zdrowia i radości złożył wójt gminy. Życzył zebranym, aby Nowy Rok - 2017
przyniósł wiele radości i satysfakcji w życiu. Następnie mieszkańcy dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia. W tle słychać było piękne kolędy i pastorałki. Zapanował uroczysty,
świąteczny nastrój.
Miłym akcentem świątecznego spotkania mieszkańców
Sokołowa był pomysł sołtysa i jego żony, aby zorganizować konkurs na najsmaczniejsze ciasto i konkurs na najładniejszą bombkę. Mieszkańcy, w drodze głosowania, wybrali
zwycięzców. Wcześniej odbyła się oczywiście degustacja.
Ciast, które wystartowały w konkursie było blisko dziesięć.
Były: szarlotka, sernik, makowiec, tiramisu i wiele innych

Ś

wspaniałych wypieków, a każde następne ciasto… lepsze
od poprzedniego.
Tegoroczna choinka była pięknie ozdobiona, dzieci ochoczo
przyniosły i zawiesiły na niej własnoręcznie wykonane bombki. Zwycięzcy organizowanych konkursów zostali nagrodzeni
przez sołtysa Bartosza Lewandowskiego wspaniałymi prezentami. Marek Sybilski, członek rady sołeckiej, zwyczajowo już był Mikołajem. W tym roku Mikołaj obdarował dzieci
nie tylko słodyczami, ale również drobnymi prezentami. Radości było co nie miara. Spotkanie wigilijne było bardzo udane,
mieszkańcy okazywali sobie dużo życzliwości i serdeczności.
Życzyli sobie nawzajem Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Beata Izdebska-Zybała 

Wigilia emerytów w Nowej Wsi
Jak co roku seniorzy z Koła Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Nowej Wsi
spotkali się podczas wigilii. W spotkaniu uczestniczyli: Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, Elżbieta
Biczyk, przewodnicząca rady gminy,
a także wielu przyjaciół i znajomych,
mieszkańców Nowej Wsi.
potkanie odbyło się jak zwykle
w świetlicy. Sala została świątecznie
przyozdobiona, a w tle słychać było pięk-
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ne polskie kolędy. Zebranych emerytów
powitał Marian Bośka, sołtys. Na spotkaniu obecni byli również: Ewa Adamczyk,
przewodnicząca Koła Rejonowego w Michałowicach, Barbara Raczyńska z Referatu Kultury i Spraw Społecznych, ksiądz
proboszcz Jan Studziński z Parafii Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszkowie oraz ks. Andrzej Kamiński, a także
Ewa Dymura, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi oraz prze-
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wodnicząca rady rodziców nowowiejskiej
szkoły Agata Tomaszewska- Antoniewicz.
Dużą atrakcją spotkania opłatkowego
były występy dzieci. W tym roku historię
narodzenia Dzieciątka Jezus zaprezentowali uczniowie drugiej klasy szkoły podstawowej. Uczniowie w ciekawy sposób
przedstawili symbolikę Bożego Narodzenia. Na zakończenie dzieci ofiarowały
każdemu seniorowi piękną ozdobę świąteczną – były to własnoręcznie wykonane
z włóczki kolorowe choinki.
W dalszej części spotkania ks. Jan
Studziński odprawił krótką modlitwę. Podziękował dzieciom za wspaniały występ.
Krzysztof Grabka i Elżbieta Biczyk złożyli
wszystkim zebranym świąteczne życzenia.
Następnie przyszedł czas na dzielenie
się opłatkiem i wspólną wieczerzę wigilijną. Na odświętnie udekorowanych stołach pojawił się czerwony barszcz, pierogi, karp i śledzie. Były też ciasta i inne
świąteczne potrawy. Tradycyjnie już, po
zjedzeniu wigilijnych potraw, przeszedł
czas na śpiewanie kolęd. Pięknie zabrzmiały kolędy: Cicha noc, Wśród nocnej ciszy czy Przybieżeli do Betlejem. Zapanowała odświętna radosna atmosfera,
a najprzyjemniejsza była myśl, że zbliżają
się święta Bożego Narodzenia!
Beata Izdebska-Zybała 
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Spotkanie opłatkowe seniorów z Granicy
Spotkanie opłatkowe seniorów z Granicy po raz pierwszy odbyło się świetlicy Granickiej Zatoce Kultury. Uczestniczyli
w nim: Krzysztof Grabka, wójt gminy
Michałowice, z żoną, Elżbieta Biczyk,
przewodnicząca rady gminy, radni z terenu Granicy, Zarząd Osiedla, jak również ksiądz prałat Andrzej Perdzyński,
proboszcz komorowskiej parafii.
ebranych gości oraz przyjaciół i kolegów z granickiego koła przywitał
przewodniczący, Ryszard Dudkiewicz.
W wigilii uczestniczyła Ewa Adamczyk,
przewodnicząca Koła Rejonowego w Michałowicach, która życzyła wszystkim seniorom m.in. energii do działania
Ksiądz prałat Andrzej Perdzyński poświęcił opłatek, modlił się, a także złożył
wszystkim świąteczne życzenia.
Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, przyłączając się do świątecznych
życzeń powiedział, że cieszy go tak liczne
uczestnictwo we wszystkich spotkaniach,
które odbywają się w Granicy. Seniorom
życzył radosnych, spędzonych wśród rodziny i przyjaciół, wypełnionych miłością
Świąt Bożego Narodzenia.
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Radni Agnieszka Paradowska i Przemysław Majtyka podarowali emerytom
prezent - metalową tablicę z nazwą i numerem Koła Emerytów z Granicy. Tablica
zawiśnie na ścianie świetlicy, gdzie znajduje się siedziba Koła. Życzenia zdrowia
i radości, a także miłości na czas świąt
Bożego Narodzenia życzyła zebranym
Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady
gminy. Kolejnym ważnym momentem
było dzielenie się opłatkiem i świąteczne

życzenia. Przy zupie grzybowej, wspaniałych świątecznych pierogach i słodkościach emeryci z Granicy spędzili miły,
świąteczny wieczór. Potem był czas na
wspólne śpiewanie kolęd, nie mogło zabraknąć Wśród nocnej ciszy i Bóg się
rodzi. Był to też dobry czas na rozmowę i czas na zacieśnianie kontaktów sąsiedzkich.
Beata Izdebska-Zybała 

Spotkanie opłatkowe w Pęcicach

Tradycyjnie już, tuż przed świętami,
mieszkańcy Pęcic spotkali się przy wigilijnym stole. Spotkanie opłatkowe
zorganizował Waldemar Widlicki, sołtys
i Rada Sołecka Pęcic.
ażdego roku w spotkaniu opłatkowym
uczestniczy coraz więcej mieszkańców wsi Pęcice. Wśród zaproszonych
gości był Krzysztof Grabka, wójt gminy,
z żoną i Elżbieta Biczyk, przewodnicząca
rady gminy. Podczas spotkania wigilijnego
ksiądz Grzegorz Jasiński, proboszcz miejscowej parafii, odczytał fragment Pisma
świętego o narodzeniu Jezusa Chrystusa,
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a także wspólnie z mieszkańcami modlił
się. Zachęcał do uczestniczenia w nabożeństwach przygotowujących do świąt.
Świąteczne życzenia złożył mieszkańcom wójt gminy, który życzył wszystkim
radosnych świąt przeżytych w rodzinnej
atmosferze, a także szczęśliwego Nowego Roku. Powiedział, że ma mieszkańcom
do przekazania dobrą informacje, otóż
niebawem powstanie kolejna część ścieżki rowerowej. Jak wiemy powstała ścieżka
rowerowa na odcinku od budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach do
ronda przy pałacu w Pęcicach. W przy-
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szłym roku, jak mówił Krzysztof Grabka,
powstanie kolejny odcinek ścieżki, na
odcinku - od pałacu do ulicy Ireny. Mieszkańcy obecni na spotkaniu przyjęli tę wiadomość z dużym zadowoleniem. Wiele
osób korzysta z tej trasy, jest to droga do
Komorowa i Pruszkowa. Budowa ścieżki
w znaczący sposób zwiększy bezpieczeństwo na tej drodze. Obecna na spotkaniu
wigilijnym przewodnicząca rady gminy,
Elżbieta Biczyk, złożyła mieszkańcom
życzenia. Życzyła wszystkim miłości i rodzinnej atmosfery podczas świąt Bożego
Narodzenia.
Spotkanie opłatkowe w Pęcicach zostało przygotowane przez mieszkańców.
W świetlicy ustawiony został ogromny
stół, a świąteczny nastój podkreślały piękne stroiki i płonące świece. Wszystkie potrawy zostały przygotowane przez panie
mieszkające w Pęcicach. Na stole znajdowały się tradycyjne wigilijne potrawy:
barszcz czerwony, pierogi, śledzie, karpie,
sałatki i wiele innych potraw.
Najważniejszym momentem wigilii było
oczywiście dzielenie się opłatkiem i życzenia, które mieszkańcy składali sobie
nawzajem. Wigilia sfinansowana została z funduszu sołeckiego Pęcic, zgodnie
z głosowaniem mieszkańców.
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Wigilijne spotkanie mieszkańców Reguł
W atmosferze zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia mieszkańcy sołectwa Reguły spotkali się w sali multimedialnej urzędy gminy na corocznym
spotkaniu wigilijnym.
potkanie, które odbyło się 16 grudnia
było przepełnione świątecznym klimatem, a mieszkańcy, którzy przybyli na zaproszenie sołtysa i rady sołeckiej spędzili
wieczór dzieląc się opłatkiem, składając
sobie życzenia i wspólnie kolędując.
Uroczystość rozpoczęła modlitwa, którą
odmówił ks. Grzegorz Jasiński, proboszcz
kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła
w Pęcicach. W swoich życzeniach ks.
Grzegorz Jasiński odniósł się do ewangelii św. Łukasza – słuchajcie dobrej nowiny,
idźcie i głoście.
W imieniu własnym oraz rady gminy
Michałowice życzenia spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia złożyła przewodnicząca rady gminy,
Elżbieta Biczyk.
Do życzeń dołączyli się sołtys, Magdalena Krajnik-Partyka i wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, który dołączył do
nich „prezent”, informację o realizacji projektu związanego z budową ścieżek rowe-
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rowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). (więcej na str. 6).
Tegoroczne spotkanie wigilijne w Regułach miało wyjątkową oprawę, a to za
sprawą koncertu kolęd w wykonaniu Marka Ravskiego, który swoim śpiewem do-

datkowo podkreślił czas zbliżających się
świąt.
Spotkanie wigilijne zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego.
Mariusz Marcysiak 

Wigilia emerytów i seniorów w Komorowie

W sobotę, 17 grudnia, odbyło się w szkole podstawowej w Komorowie spotkanie
opłatkowe seniorów z Koła Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Komorowie.
spotkaniu opłatkowym komorowskich emerytów uczestniczył
Krzysztof Grabka, wójt gminy, z żoną, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, ksiądz Andrzej Perdzyński, proboszcz
miejscowej parafii, Piotr Kamiński, radny
i Michał Jeżewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów. Koleżanki i kolegów
z komorowskiego Koła odwiedziła Ewa
Adamczyk, przewodnicząca Koła Rejono-
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wego w Michałowicach, a także przedstawicielki kół z Nowej Wsi i Granicy.
W tym roku zebranych gości powitał
nowy przewodniczący Henryk Rybkowski.
W pięknych słowach wspomniał Felicję
Ćwilichowską, wieloletnią przewodniczącą, która zmarła kilka miesięcy temu. Minutą ciszy i skupienia uczcił jej pamięć.
Następnie złożył życzenia wszystkim
obecnym, życzył, aby tak liczne grono
nie zmniejszało się, a zwiększało. Tego
samego, czyli dobrego samopoczucia
i zdrowia życzył seniorom Krzysztof Grabka. Życzył nowemu przewodniczącemu –
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Henrykowi Rybkowskiego – wytrwałości
i dużo dobrej energii na rzecz środowiska
seniorów w Komorowie. Ksiądz Andrzej
Perdzyński, powiedział, że święta Bożego Narodzenia wszystkim nam kojarzą
się z dzieciństwem. Życzył wszystkim radości z przeżywania tych świąt. Elżbieta
Biczyk, przewodnicząca rady gminy, złożyła serdeczne życzenia, życzyła miłości
i zadowolenia na co dzień, jednocześnie
podziękowała za zaproszenie.
Występy artystyczne uczniów szkoły
podstawowej w Komorowie są tradycją
tych spotkań. W tym roku wystąpiła młodzież z szóstej klasy. Uczniowie zaprezentowali uwspółcześnioną wersję historii
Bożego Narodzenia. Śpiewali kolędy i pastorałki. Ich występ wprowadził zebranych
w atmosferę świąt. Po zakończeniu części
artystycznej Sławomir Rymuza, dyrektor
szkoły podstawowej, złożył zebranym życzenia, życzył wiele radości i zdrowia.
Wieczory wigilijne emerytów to świetna okazja do spotkania w pięknej świątecznej oprawie. A po zaśpiewaniu kolęd:
Wśród nocnej ciszy, Przybieżeli do Betlejem pasterze i Lulajże Jezuniu wszystkich
zebranych ogarnął bożonarodzeniowy –
świąteczny nastrój. Nastrój serdeczności
i radości. A potem był czas na poczęstunek i rozmowy.
Beata Izdebska-Zybała 
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Spotkanie wigilijne w Pęcicach Małych
Święta Bożego Narodzenia to dla wielu jedno z najpiękniejszych świąt. Świąt pełnych ciepła i radości. To także okazja
do sąsiedzkich spotkań w trakcie, których wszyscy wszystkim składają życzenia, tak jak to miało miejsce 17 grudnia
podczas spotkania wigilijnego w Pęcicach Małych.
ego dnia świetlica wiejska przy ul. Brzozowej 18 wypełniła
się mieszkańcami sołectwa na corocznej, sąsiedzkiej wigilii,
którą zorganizował dla nich sołtys, Zdzisław Krupa wraz z radą
sołecką. Na spotkaniu nie zabrakło również zaproszonych gości,
wśród których byli wójt gminy Michałowice – Krzysztof Grabka
z małżonką oraz przewodnicząca rady gminy – Elżbieta Biczyk.
Oprócz życzeń na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia były również te na nadchodzący nowy 2017 rok, aby był on
dla mieszkańców jeszcze lepszy niż kończący się 2016. Spotkanie było też świetną okazją do ogłoszenia, że nasza gmina,
Gmina Michałowice jest na pierwszym miejscu wśród gmin województwa mazowieckie w rankingu „Liderzy inwestycji w infrastrukturę techniczną”, co jak podkreślił wójt, Krzysztof Grabka
– jest zasługą wszystkich mieszkańców.
Po modlitwie, którą odmówił ks. Grzegorz Jasiński – proboszcz
kościoła w Pęcicach, przyszedł czas na podzielenie się opłatkiem
i sąsiedzkie życzenia.
Nie zabrakło również słodkich upominków dla najmłodszych
mieszkańców Pęcic Małych oraz wspólnego śpiewania kolęd, do
którego zaprosili Katarzyna Rasz i Heliodor Nuszkiewicz.
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Spotkanie wigilijne w Pęcicach Małych zostało sfinansowane
z funduszu sołeckiego.
Mariusz Marcysiak 

Święta Bożego Narodzenia w sołectwie Komorów spotkanie opłatkowe

Każdego roku w wigilii sąsiedzkiej
w sołectwie Komorów uczestniczy coraz więcej mieszkańców. W tym roku
w spotkaniu opłatkowych uczestniczył
także Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice z żoną, a także Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy. Był
to wspaniały świąteczny wieczór!
potkanie opłatkowe mieszkańców
sołectwa Komorów odbyło się w sobotę,17 grudnia, odbyło się jak zwykle
w świetlicy w Kaliszowym Gaiku. Na ten
dzień świetlica zmieniała się nie do po-
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znania. Stanęła piękna choinka, na ścianie pojawiło się malowidło przedstawiające Świętą Rodzinę, a w oknach zawisły
wspaniałe świąteczne dekoracje. Stół wigilijny został udekorowany, własnoręcznie
wykonanymi stroikami. Było naprawdę
odświętnie!
Najważniejszą częścią spotkania było
oczywiście dzielenie się opłatkiem i składanie sobie świątecznych życzeń. Krzysztof Grabka, wójt gminy, życzył zebranym
gościom radości i pogody ducha, powiedział, że my wszyscy jesteśmy jedną
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rodziną, że powinniśmy nawzajem o sobie pamiętać. Powiedział też, że ma do
przekazania mieszkańcom dobre informacje. Otóż został przyjęty budżet gminy na
kolejny rok, a poza tym, nasza gmina ma
bardzo dobre notowania pod względem
przeprowadzanych w gminie inwestycji.
Mieszkańcy przyjęli te informacje z dużą
satysfakcją. Do życzeń Krzysztofa Grabki,
przyłączyła się Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, która życzyła mieszkańcom wiele radości i ciepła podczas
świąt.
Ksiądz prałat Andrzej Perdzyński poświęcił opłatek, a także odczytał fragment
pisma świętego mówiący o narodzeniu Jezusa Chrystusa, a także złożył najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim zebranym
życzył pokoju w sercach i świąt z rodziną
i najbliższymi. Zachęcał do uczestniczenia
w pasterce i śpiewania kolęd.
Wieczerze wigilijne to świetna okazja
do spotkań w pięknej świątecznej oprawie. Podczas wigilii w świetlicy sołectwa
Komorów panował świąteczny, uroczysty
nastrój. Nastrój serdeczności i radości.
A potem był czas na poczęstunek i rozmowy.
Spotkanie opłatkowe sfinansowane zostało z budżetu sołectwa, zgodnie z głosowaniem mieszkańców.
Beata Izdebska-Zybała 
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Spotkanie wigilijne mieszkańców Opaczy-Kolonii
„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy” głoszą słowa jeden z kolęd. Nie inaczej było podczas spotkania wigilijnego mieszkańców Opaczy-Kolonii, które odbyło 17 grudnia
w świetlicy przy ul. Ryżowej 90.
godnie z tradycją tuż przed Świętami Bożego Narodzenia
w atmosferze ciepła i radości spotkali się na wspólnej wigilii
mieszkańcy oraz zaproszeni goście, wśród których byli wójt gminy Michałowice – Krzysztof Grabka, ks. proboszcz Marek Małkiewicz wraz z księżmi, przewodnicząca rady gminy – Elżbieta
Biczyk, radna Anna Kamińska, radny Eugeniusz Hanc, przewodnicząca terenowego Koła ZERiI – Ewa Adamczyk i przewodnicząca Koła ZERiI – Anna Taras.
W imieniu mieszkańców, gości powitała sołtys, Grażyna Grabka,
która składając życzenia na ten świąteczny czas, życzyła wszystkim spokoju, radości i oderwania się od trudów dnia codziennego.
Po wspólnej modlitwie ks. proboszcz Marek Małkiewicz życzył
mieszkańcom, aby pokój chrystusowy zamieszkał we wszystkich
i aby każdy mógł w nim żyć, mimo iż to życie nie zawsze jest łatwe.
Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej
pomyślności na Nowy Rok 2017 życzyła przewodnicząca rady
gminy, Elżbieta Biczyk, która w swoim wystąpieniu podkreśliła
również w jak radosnej i rodzinnej atmosferze odbywa się to spotkanie.
Cieszy mnie, że mieszkańcy Opaczy-Kolonii z potrzeby serca spotykają się, a przy okazji takich świąt sami przygotowują
te wszystkie potrawy. Dzieląc się nimi ze wszystkimi i tworząc
tym samy jedną wielką rodzinę – mówił wójt gminy Michałowice,
Krzysztof Grabka. Składając życzenia w imieniu własnym i pra-
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cowników urzędu, życzył wszystkim wszystkiego najlepszego,
ciepłych i radosnych świąt.
Zanim jednak wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, na którym
znalazły się pyszne potrawy przygotowane przez mieszkańców –
m.in. pierogi pani Basi i pani Irenki czy wigilijny bigos pani Grażynki
– uczestnicy wysłuchali wspaniałego koncertu kolęd w wykonaniu
chóru „Czerwone Korale” kierowanego przez Renatę Włodarek.
Spotkanie wigilijne w Opaczy-Kolonii zostało zorganizowane
przez sołtys, radę sołecką oraz Związek Emerytów i Rencistów
Koło nr 5.
Mariusz Marcysiak 

Spotkanie mieszkańców Suchego Lasu

Mieszkańcy Suchego Lasu spotkali się w styczniu, aby złożyć
sobie najlepsze świąteczno – noworoczne życzenia. W spotkaniu opłatkowym uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice z żoną, a także ksiądz Grzegorz Jasiński, proboszcz parafii w Pęcicach.
potkanie odbyło się w 7 stycznia i zorganizowane zostało
w świetlicy w Pęcicach Małych. Moment oddania do użytku mieszkańców świetlicy w Suchym Lesie jest już tuż tuż. Ale
nie na tyle blisko, aby móc spotkać się atmosferze świąt Bożego
Narodzenia. Dlatego organizatorzy – Edward Chruściak i rada sołecka – raz jeszcze postanowili skorzystać z gościnności sołtysa
Zdzisława Krupy i mieszkańców Pęcic Małych.
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W spotkaniu opłatkowym uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt
gminy Michałowice, z żoną, który złożył zebranym najlepsze życzenia na Nowy - 2017 Rok. Życzył wszystkim zdrowia, pomyślności i wielu powodów do radości. Powiedział, też, że kolejne
spotkanie odbędzie się już w Suchym Lesie – w budynku nowej
świetlicy.
Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy. Ksiądz Grzegorz Jasiński, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętych
Apostołów Piotra i Pawła, odczytał fragment Pisma świętego,
ewangelii według św. Łukasza, a następnie powiedział, aby wierni modlili się za ojczyznę, a także, aby głosili dobrą nowinę, że
narodził się Jezus Chrystus, Zbawiciel. Dodał też, że obecny rok
liturgiczny w kościele katolickim ma hasło „Idźcie i głoście”. Następnie złożył zebranym mieszkańcom świąteczno-noworoczne
życzenia, a Edward Chruściak, sołtys Suchego Lasu, rodał opłatek. Mieszkańcy dzielili się opłatkiem i składali sobie najlepsze
życzenia.
Sołtys Edward Chruściak, który również złożył mieszkańcom
życzenia, dodał, że spotkanie z okazji świąt Wielkiej Nocy już
powinno odbyć się w Suchym Lesie. I dodał, że świetlica jest
właściwie już gotowa. Brakuje drobnych szczegółów.
Nie zabrakło tradycyjnych świątecznych potraw, były pierogi
z grzybami, był również czerwony barszcz i śledzie. Atrakcją wieczoru były znakomite, przygotowane przez mieszkanki Suchego
Lasu, wspaniałe ciasta. Były serniki, szarlotki i inne kremowe ciasta. Była też kawa i herbata.
Dzieci otrzymały podarunki. Jak zapewnił sołtys Edward Chruściak, podczas świąt odwiedził go Mikołaj, który dla dzieci z Suchego Lasu zostawił prezenty. Radości było co nie miara! I choć
już nie w świątecznym, ale noworocznym nastroju mieszkańcy
Suchego Lasu miło spędzili sobotni wieczór w sąsiedzkim gronie!
Beata Izdebska-Zybała 

www.michalowice.pl
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Wigilia michałowickich seniorów
18 grudnia, w holu Zespołu Szkół w Michałowicach odbyło się coroczne spotkanie wigilijne seniorów z michałowickiego Koła nr 2 Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.
potkanie michałowickich seniorów
rozpoczęła przewodnicząca koła, Teresa Sładek, która witając gości życzyła
wszystkim wiele miłych chwil, zdrowia
i radości z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia.
Po wspólnej modlitwa, której przewodniczył ks. proboszcz Marek Małkiewicz,
przyszedł czas na życzenia dla seniorów,
a złożyli je: wójt gminy Michałowice –
Krzysztof Grabka, przewodnicząca rady
gminy – Elżbieta Biczyk, przewodnicząca
Oddziału Terenowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Michałowicach Ewa Adamczyk oraz radna
Anna Wyszomirska.
Przy tradycyjnych wigilijnych potrawach
seniorzy z Michałowic i zaproszeni goście
spędzili przedświąteczny czas, który był
także doskonałą okazją do rozmów.
O świąteczną i artystyczną oprawę spo-
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tkania zadbał chór „Michałowiczanka”,
który pod kierunkiem Piotra Gwiazdeckiego, zaprezentował znane wszystkim
kolędy i pastorałki. Wśród nich nie mogło

zabraknąć Wśród nocnej ciszy czy Przybieżeli do Betlejem.
Mariusz Marcysiak 

Kiermasz świąteczny w Michałowicach

Gorączka
świątecznych
zakupów
w pełni, bo i święta tuż, tuż. Jeśli ktoś
miał kłopot z wyborem prezentu pod
choinkę lub szukał interesujących
ozdób świątecznych to z pewnością
niedzielny kiermasz w Michałowicach
ułatwił ten wybór.
grudnia w szkole podstawowej
w Michałowicach odbył się tegoroczny kiermasz bożonarodzeniowy,
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zorganizowany przez Zarząd Osiedla Michałowice, który w tym roku został wzbogacony przez warsztaty plastyczne prowadzone przez szkolną świetlicę.
Kiermasz świąteczny w Michałowicach
to świetna propozycja nie tylko dla mieszkańców osiedla, ale i również całej gminy.
W ofercie wystawców można było znaleźć
m.in. słodycze, ciastka, pierniki, a także
przetwory pod postacią dżemów i kon-
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fitur z owoców pochodzących z ekologicznych upraw. Oczywiście to zaledwie
część z oferowanych produktów, ponieważ głównymi bohaterami kiermaszu były
ozdoby świąteczne, których było tak dużo,
że z pewnością każdy znalazł dla siebie
coś interesującego. Twórcy rękodzieła ludowego i artystycznego oferowali różnego
rodzaju ozdoby choinkowe np. przepiękne bombki, aniołki, stroiki, wianki i wiele,
wiele innych rzeczy, które między innymi
były wykonane przez uczniów szkoły podstawowej w Michałowicach.
Jeśli chodzi o rękodzieła to w jednej
ze szkolnych sal odbywały się warsztaty,
w trakcie, których można było własnoręcznie przygotować wyjątkową bombkę
lub też inną ciekawą zawieszkę na choinkę. Inicjatywa pań ze świetlicy szkolnej
bardzo się spodobała odwiedzającym
kiermasz i bardzo chętnie brali udział
w warsztatach.
Dla osób zastanawiających się jeszcze
na prezentem dla najbliższych wystawcy
przygotowali wyroby z ceramiki, szkła, biżuterię, różnorodne bibeloty, gry planszowe i ręcznie robione przytulanki.
Bez wątpienia zorganizowany przez Zarząd Osiedla Michałowice kiermasz był
nie tylko idealną okazją do zakupu wyjątkowych świątecznych ozdób, ale również
miejscem, gdzie można było je samemu
przygotować.
Mariusz Marcysiak 
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Mikołajkowy czas wesołej zabawy w Opaczy Małej
W grudniowym wydaniu Biuletynu pisaliśmy o spotkaniach z Mikołajem m.in.
w Nowej Wsi. Mikołaj podróżował po
całej gminie i zawitał także w sobotę, 10
grudnia do Opaczy Małej, gdzie spotkał
się z jej najmłodszymi mieszkańcami.
potkanie z Mikołajem, które zorganizowała sołtys, Barbara Budzyniak
i rada sołecka odbyło się w Zespole Szkół
w Michałowicach, gdzie dzieci bawiąc się
oczekiwały na wizytę tego jakże wyjątkowego gościa.
Za nim jednak do niej doszło, to trzeba było się trochę przygotować. Pomogły
w tym dzieciom śnieżynki i pomocnicy Mikołaja, którzy zadbali o odpowiednią atmosferę i nie tylko. Świąteczne malowanie
buziek, wykonanie mega długiego łańcucha i artystycznych bombek na choinkę,
nauka piosenki i tańca, a także giga list,
jaki dzieci napisały do św. Mikołaja. Do
tego jeszcze wesołe skakanie na dmuchanym zamku, balonowe cudaki i budowa
niesamowicie wysokiej wieży z klocków.
Obserwując buzie dzieci oraz rodziców
i dziadków, z którymi przyszli na to wyjątkowe spotkanie z pewnością można powiedzieć, że wszyscy świetnie się bawili i czas
oczekiwania na przybycie Mikołaja upłynął
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im bardzo szybko. Tak szybko, że gdy już się
pojawił to od razu wszyscy porzucili swoje
zabawy i grzecznie przed nim zasiedli. Nareszcie nadszedł czas prezentów. Wcześniej
jednak dzieci obdarowały Mikołaja własnoręcznie przygotowanymi ozdobami oraz zaprezentowały piosenkę i taniec, których się
nauczyli podczas przygotowań.

Na zakończenie wizyty Mikołaj złożył
wszystkim najserdeczniejsze życzenia
z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia.
Mikołajkowa impreza została sfinansowana z funduszu sołectwa Opaczy Małej.
Mariusz Marcysiak 

Mikołajkowe hopsa-sanki w Regułach

Mikołajowe hopsa-sanki, czyli wesołe
zabawy z Mikołajem odbyły się w niedzielę, 11 grudnia w sali multimedialnej
w Regułach.
ikołajki to dla dzieci obok urodzin
i Dnia Dziecka, jeden z najważniejszych dni w roku. Pełen wspaniałej zabawy i niezapomnianych wrażeń. 11 grudnia
na zaproszenie sołtys, Magdaleny Krajnik-Partyki i rady soleckiej do dzieci z so-
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łectwa Reguły przybył Mikołaj w towarzystwie dwóch śnieżynek.
Zazwyczaj podczas mikołajkowych zabaw, sam Mikołaj pojawia się już na koniec imprezy, rozdaje prezenty i wyrusza
w dalszą drogę. Tym razem zaskoczył
dzieci i pojawił się u nich już na początku
zabawy. Przywożąc ze sobą, oczywiście
oprócz prezentów, masę magicznych niespodzianek.

www.michalowice.pl

Zanim jednak zostały one zaprezentowane wszystkie dzieci, rodzice i dziadkowie zostali porwani do wesołej zabawy
przez prowadzących imprezę artystów
z agencji artystycznej „Puenta”. Wspólne tańce, zabawy i konkursy z Mikołajem
nie wystraszyły żadnego malucha i chętnie w nich uczestniczyli.
Po zabawach przyszła pora na widowisko, które było magicznym widowiskiem.
Kolorowe chusty, które w niezwykły sposób rozwiązują się i zmieniają przy tym
barwy, lewitujący kwiatek, przewlekanie
baloników igłą z nitką, czy magiczny śnieg
w sali multimedialnej zadziwił wszystkie
dzieci i nie tylko dzieci. Kulminacyjnym
punktem tych występów było cudowne
pojawienie się gołąbków i wyczarowanie przez jedno z dzieci sympatycznego
białego szczura. Nie można też nie wspomnieć o wizycie dwóch tchórzofretek, które zaprezentowały swoje wokalno-gimnastyczne umiejętności.
Na zakończenie swojej wizyty Mikołaj
z pomocą śnieżynek rozdał wszystkim
dzieciom prezenty. Prezenty, w których
znalazły się lubiane przez maluchów słodkie pyszności.
Mikołajkowe hopsa-sanki zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego Reguł.
Mariusz Marcysiak 
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Mikołajki Granicy
Dzieci z Granicy spotkały się z Mikołajem w niedzielę, 11 grudnia. Było
przedstawienie, świetna zabawa i słodki poczęstunek. Imprezę zorganizowali
radni i Zarząd Osiedla Granica.
ranicka Zatoka Kultury – tak nazwana została świetlica w Granicy i do
takiej nazwy przyzwyczajają się mieszkańcy. Najważniejsza jest jednak dobra
energia, która panuje wokół wszystkich
działań związanych z aktywizowaniem
mieszkańców. A działań tych naprawdę
jest bardzo dużo. Regularnie odbywają
się zajęcia edukacyjne dla dzieci, pokazy filmów dokumentalnych, gimnastyka
i zajęcia usprawniające dla dorosłych, jest
kurs tańca towarzyskiego i wiele innych
ciekawych propozycji. W niedzielne popołudnie odbyła się zabawa z Mikołajem.
Uczestniczyło w niej dużo dzieci w różnych wieku, począwszy od najmłodszych,
które bawiły się będąc na rękach swoich
mam, poprzez dzieci starsze, które chętnie uczestniczyły w różnych konkursach.
Spotkanie mikołajkowe rozpoczęło się
od przedstawienia, aktorzy zaprezentowali opowieść o historii narodzenia Jezusa Chrystusa. Opowieść biblijna była
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przedstawiona bardzo sugestywnie,
dzieci słuchały i oglądały z wielkim zainteresowaniem. Potem oczekiwały już
tylko na Mikołaja. Mikołaj, jak każdego
roku, przyszedł z workiem pełnym prezentów. Każde dziecko mogło porozmawiać z Mikołajem i otrzymało słodki
upominek. A potem były zabawy i konkursy. Najwięcej emocji wzbudził kon-

kurs na najdłuższy łańcuch na choinkę.
Emocji było co nie miara. Na zakończenie
uczestnicy zabawy choinkowej ozdobili
świąteczne drzewko łańcuchem. Wszyscy świetnie się bawili. Zabawa sfinansowana była z funduszu osiedla Granica
zgodnie z głosowaniem mieszkańców
podczas zebrania.
Beata Izdebska-Zybała 

Opacz-Kolonia – bal choinkowy dla dzieci

Wspaniałą zabawę i wiele tańczących
dzieci gościła świetlica przy ul. Ryżowej
90, w której odbył się bal choinkowy dla
dzieci z Opaczy-Kolonii.
al, który dla najmłodszych zorganizowała sołtys, Grażyna Grabka i rada
sołecka odbył się 18 grudnia. W tym dniu
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świetlica wiejska gościła najmłodszych
mieszkańców sołectwa, którzy bawiąc się
wyczekiwali wizyty niezwykłego gościa.
Mistrz Shiftu i nieporadny Po, bohaterowie filmu Kung Fu Panda, w których wcielili się artyści z grupy „Animato” zadbali
oto, aby było wesoło jak nigdy dotąd.
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Dzieci tańczyły w rytm filmowych przebojów i znanych piosenek. Były korowody, kółko graniaste, taniec pandy i wiele
wspólnych zabaw z rodzicami.
Wiele radości przyniosła zabawa
w dziecięcy pokaz mody, a dokładniej
mówiąc była to zabawa, która wymagała
zaangażowania całej rodziny. Zanim dzieci zaprezentowały się na wybiegu, rodzice musieli przygotować specjalne stroje
wykonane z ogromnych arkuszy papieru.
Batman, kapitan Hak, księżniczki, królewny, damy i baletnice, to wszystko rodzice
wyczarowali w kilka chwil z papieru. Zabawa w pokaz mody sprawiła frajdę wszystkim uczestnikom, ale to nie był jej koniec,
ponieważ kolejnym etapem była zamiana
papierowych strojów w kulki śniegowe
i wielka bitwa.
Atrakcji podczas balu było tak dużo, że
czas oczekiwania na gościa specjalnego
minął w mgnieniu oka. Kiedy Po wprowadził do świetlicy Mikołaja, dzieci niemal
natychmiast otoczyły go i nie odstąpiły do
czasu rozdania prezentów, które dla nich
przywiózł. Nie zabrakło również wspólnych
zdjęć z Mikołajem, który chętnie pozował.
Bal choinkowy został sfinansowany
z funduszu sołeckiego sołectwa Opacz-Kolonia.
Mariusz Marcysiak 
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Wizyta Mikołaja w Pęcicach
W tym roku dzieci z Pęcic odwiedził Mikołaj. Była świetna zabawa i wspaniałe
prezenty!
potkanie z Mikołajem i jego pomocnikami odbyło się w świetlicy przy ulicy
Zaułek. Dzień wcześniej odbyła się wigilia
mieszkańców Pęcic. Natomiast w sobotę, 17 grudnia, dzieci odwiedził Mikołaj
z workiem prezentów. Sala świetlicy zmieniała się nie do poznania. Udekorowana
została makietą z kominkiem i prezentami, wokół stanęły choinki. Na tym „świątecznym tle” organizatorzy robili wspaniałe, nastrojowe zdjęcia. Gdy zdjęcia zostały
już wykonane organizatorzy zapraszali do
wspólnej zabawy. Zadaniem dzieci było
przygotowanie dwóch ogromnych, papierowych choinek dla Mikołaja. Dzieci
przygotowywały też listy, w których pisały
lub rysowały prezenty o których marzą,
aby znalazły się pod choinką. Można też
było malować sobie buzie i ręce, niektóre dzieci robiły długie łańcuchy na choinkę inne zdobiły bobki, a jeszcze inne
wykonywały zwierzęta z balonów. Zabawa była wspaniała, aż do momentu, gdy
niespodziewanie zadzwoniły dzwoneczki.
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To był znak, że święty Mikołaj jest już tuż
tuż. Oczekiwanie było ogromne. Mikołaj z dwoma workami pełnymi prezentów
dotarł do świetlicy w Pęcicach. Każde
dziecko otrzymało prezent – niespodziankę i oczywiście dużo różnych słodkości.
Dzieci chętnie podchodziły do Mikołaja,
opowiadały mu o sobie, a wszyscy robili

pamiątkowe fotografie.
Zabawę choinkową dla dzieci przygotował Waldemar Widlicki, sołtys Pęcic i rada
sołecka. A zorganizowała firma Fun-sport
z Warszawy. Impreza sfinansowana została z funduszu sołeckiego, zgodnie z głosowaniem mieszkańców.
Beata Izdebska-Zybała 

Spektakl „Shirley Valentine”

Historię o rozmarzonej czterdziestolatce, świadomej straconego czasu w reżyserii Roberta Czechowskiego obejrzeli mieszkańcy osiedla Michałowice
w sobotę, 10 grudnia.
ego dnia spektakl „Shirley Valentine”
według scenariusza Willy’ego Russella
zgromadził w sali multimedialnej Urzędu
Gminy Michałowice szeroką widownię,
którą na spektakl zaprosiła przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice, Beata Rycerska.
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Shirley w wykonaniu Izabeli Noszczyk,
to zabawna, ale i wzruszająca postać,
która czasem ma potrzebę porozmawiać,
zwierzyć się z małych i dużych dramatów.
To urocza opowieść o gadającej do ściany
kurze domowej, która kiedyś miała marzenia, a teraz pozostały jej tylko wspomnienia, dbanie o dom, przygotowując obiad
i popijając wino. To historia o kobiecie,
która przeżywa życiowe przebudzenie,
która uświadamia sobie, że nie potrzeba
wiele, by odmienić swoje życie.

www.michalowice.pl

Publiczność na blisko 90 minut przeniosła się do świata Shirley zbudowanego
przez aktorkę. Świata kuchni, w której uwięziona jest bohaterka i świata jej nowych narodzin, Grecji. Izabela Noszczyk swoją rolą
potrafiła zainteresować widownię przez cały
spektakl. Sprawiła, że opowieść o kobiecie,
która zmarnowała życie, była przepełniona
na przemian humorem, smutkiem, radością
i tragedią, czym bohaterka niemalże od razu
zyskała sympatię widzów.
Po spektaklu aktorka otrzymała z rąk
Pawła Cichockiego, członka zarządu osiedla, bukiet kwiatów wraz z podziękowaniem
za wspaniały występ.
Za rolę Shirley, Izabela Noszczyk otrzymała wyróżnienie za „odwagę stania się Shirley
Valentine” na XI Ogólnopolskim Festiwalu
Teatrów Niezależnych w Ostrowie Wielkopolskim oraz nagrodę specjalną jury – Spinka Manufaktury na Pierwszym Łódzkim Festiwalu Monodramu „Mono w Manu”.
Przedstawienie zostało przygotowane
przez Teatr Scena Poczekalnia z Kalisza,
który w swoich szeregach skupia pasjonatów tworzenia.
Spektakl zorganizowany przez Zarząd
Osiedla Michałowice został sfinansowany
z funduszu osiedla. Mariusz Marcysiak 
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Przedświąteczne warsztaty
w Michałowicach-Wsi
Nie od dziś wiadomo, że nauka poprzez zabawę to najlepszy
sposób na poszerzenie wiedzy najmłodszych, bo przecież
każde dziecko lubi zabawę i eksperymenty.
ardzo dobrym tego przykładem mogą być warsztaty „Zabawa ze śniegiem”, jakie w sobotę, 10 grudnia odbyły się w sali
przy ul. Raszyńskiej 34.
Dzięki prowadzonym przez Katarzynę Skomrą i Michała Wacławiaka warsztatom, dzieci z Michałowic-Wsi przeniosły się do krainy lodowych eksperymentów. Fascynujące doświadczenia, pełne
ciekawych i kolorowych niespodzianek bawiły dzieci wyśmienicie.
Warsztaty, w których głównym bohaterem był suchy lód okazały się niezwykle interesujące. Dzieci z uwagą brały w nich udział
i zainspirowane do odkrywania świata pełnego chemicznych
zagadek prześcigały się w odpowiedziach na pytania zadawane przez prowadzących. Kawałek suchego lodu w połączeniu
z wodą, tworzący chmurę jest pokazowym eksperymentem. Eksperymentem, który wzbudzał ogromne zainteresowanie nie tylko u dzieci, bo przecież możliwość bycia tak blisko chmury, że
można ją dotknąć jest czymś niezwykłym. Pośród doświadczeń
nie zabrakło wielkich samopompujących się baniek mydlanych
i magicznej piany, która trochę wyglądała jak ta podczas kąpieli.

B

Dzieci badały również jak zachowuje się balon wypełniony dwutlenkiem węgle pozyskanym z suchego lodu, a nawet sprawiły, że
balonik samodzielnie się napompował. Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik zabrał swój balonik na pamiątkę do domu.
Solidna dawka wiedzy w połączeniu z praktycznymi zajęciami z pewnością na długo pozostanie w pamięci najmłodszych
mieszkańców Michałowic-Wsi, dla których to sołtys Adriana
Król-Popiel wraz z radą sołecką zorganizowali te niezwykle interesujące i pouczające warsztaty.
Warsztaty zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego Michałowic-Wsi.
Mariusz Marcysiak 

Warsztaty wykonywania ozdób świątecznych
Świąteczne warsztaty wykonywania
ozdób w Kaliszowym Gaiku to już tradycja. Uczestniczy w nich wielu mieszkańców Komorowa, a w szczególności
dużo dzieci. W tym roku warsztaty odbyły się 11 grudnia, w niedzielę. Spotkanie zorganizowała Katarzyna Parzyńska, radna, sołtys Artur Kostera i rada
sołecka.
arsztaty wykonywania ozdób świątecznych poprzedzone zostały teatrzykiem. Zatem dzieci przed przystąpień
do prac plastycznych obejrzały bajkę, tym
razem przygotowaną i zaprezentowaną
przez aktorów z Białegostoku.
Następnie rozpoczęły się zajęcia. Organizatorzy poprosili o pomoc mieszkanki
sołectwa, które na co dzień mają kontakt
z zajęciami manualnymi. Jak zwykle pomocna była Ewa Ciechomska, nauczycielka komorowskiej szkoły, która prowadzi również zajęcia plastyczne. Tak więc
dzieci pod okiem fachowców malowały
bombki, zdobiły pierniki, wycinały papierowe anioły, kolorowały i ozdabiały. Nie-

W

które dzieci wykonywały śniegowe bałwanki, inne natomiast chętnie pomagały
przy zdobieniu choinki.
Zanim jednak choinka mogła być strojona, sołtys Artur Kosera ją oprawił w stojaku, tak by była stabilna. Następnie zaczepił
światełka. I wtedy dzieci mogły zawieszać

Nowi mieszkańcy gminy
Dominika Daria Perzanowska
Komorów
ur. 11.01.2017 r.
waga 3900 g, wzrost 57 cm
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bombki. Chętnych było wielu… Przy
ozdabianiu choinki pomagała także Katarzyna Parzyńska, radna i przedstawiciele
Komorowskiego Koła Emerytów. Natomiast członkinie rady sołeckiej robiły stroiki świąteczne, które zdobiły wigilijny stół
podczas spotkania mieszkańców.
I choć w świetlicy panował duży ruch,
każdy wiedział, co ma robić. Dzieci robiły ozdoby choinkowe, starsi „przygotowywali święta”. A wszystkim towarzyszył
wspaniały nastój oczekiwania na Boże
Narodzenie! Na zakończenie wszyscy
częstowali się pysznymi ciastami, które
dla uczestników warsztatów przygotowali
organizatorzy.
Beata Izdebska-Zybała 
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Zabawa karnawałowa mieszkańców Nowej Wsi
Rozpoczął się karnawał, czas wspaniałej zabawy, którą w znakomity sposób
zaprezentowali mieszkańcy Nowej Wsi
podczas corocznego balu karnawałowego, który odbył się 14 stycznia.
obotni bal, jak co roku zorganizowany przez radę sołecką oraz przewodniczącą rady gminy i radną Nowej Wsi,
Elżbietę Biczyk, zgromadził, jak zwykle,
szerokie grono nowowiejskich mieszkańców.
Przy akompaniamencie melodii z filmu
„Piraci z Karaibów” bal otworzyła „Kapitan Elizabeth”, w tej roli Elżbieta Biczyk
– przewodnicząca rady gminy, która witając wszystkich gości i życząc wspaniałej
zabawy, wyraziła swoją radość z faktu, iż
mieszkańcy tak licznie i chętnie uczestniczą w organizowanych w sołectwie wydarzeniach. Wszyscy bawili się w rytm
melodii granych przez zespół muzyczny
„Wiktoria”.
To była już piąta zabawa karnawałowa
organizowana przez sołectwo. Ale trzeba
przyznać, że miała charakter wyjątkowy,
a to wszystko za sprawą niezwykłych
strojów, w jakie przebrali się uczestnicy
zabawy. Tego dnia w remizie strażackiej
przy ul Głównej 2 można było spotkać
„Kapitan Elizabeth” z towarzyszącym
jej piratem, Elvisa Presleya, zespół Bee
Gees, bohaterów filmu „Gorączka sobotniej nocy” i „Wielki Gatsby”, Supermena

S

w damskiej postaci, pełną uroku Cygankę,
Hipisów, Harleyowców, Automobilistów,
Damy z różnych epok, Szejków, Kubusia
Puchatka z przyjaciółmi, czy „Szalone
kurczaki”.
Czas karnawału, który wywodzi się
z dawnych kultów, to czas hucznej i kipiącej radością zabawy. Zabawy, której
atmosfera miała zapewnić jej uczestnikom powodzenie na pozostałą część

roku. Obserwując mieszkańców Nowej
Wsi podczas corocznego balu można powiedzieć, że z pewnością swoimi tańcami,
humorem i entuzjazmem zapewnili sobie
powodzenie nie tylko do końca tego roku,
ale i na rok przyszły.
Zabawa karnawałowa została sfinansowana z funduszu sołeckiego sołectwa
Nowa Wieś.
Mariusz Marcysiak 

Spotkanie z okazji
Dnia Babci i Dziadka
W styczniu wyjątkowe święto obchodziły najukochańsze
osoby na świecie, babcie i dziadkowie. Z tej okazji 21 stycznia w sali przy ul. Raszyńskiej 34, seniorzy z Michałowic
spotkali się, aby wspólnie świętować to szczególne święto.
yciowa mądrość, nieoceniona pomoc w wychowaniu wnuków, w pogodzeniu pracy z obowiązkami domowymi, ale
przede wszystkim czułość i opiekuńczość znamionują nasze
babcie i dziadków, którzy czasem bezgranicznie rozpieszczają
swoje wnuki.
W sobotnim spotkaniu, które zorganizowało Koło nr 2 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wziął udział wójt gminy
Michałowice, Krzysztof Grabka wraz z małżonką, który złożył
wszystkim babciom i dziadkom najserdeczniej życzenia.
Atrakcją spotkania był koncert chóru michałowickich seniorów „Michałowiczanka” prowadzonego przez Piotra Gwiazdeckiego, a także występy recytatorskie Lucyny Wasilewskiej, Barbary Ciszek oraz przewodniczącej koła, Teresy Sładek.
Po części artystycznej, która wprowadziła wszystkich seniorów w wesoły nastrój, przyszedł czas na sąsiedzkie rozmowy
przy pysznych słodkościach, kawie i herbacie.
Wszystkim babciom i dziadkom składamy najserdeczniejsze
życzenia, wielu lat w zdrowiu, żeby każdy dzień był pełen radości i miłości oraz aby zawsze byli szczęśliwi ze swoimi wnukami.
Mariusz Marcysiak 

Ż
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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

Centrala: 22 350-91-91
350–91–91oraz
oraztonowo
tonowowybierając
wybierającnr
nrwewnętrzny:
wewnętrzny:

telefony bezpośrednie:

0 – Kancelaria ogólna;

10 – Zieleń;

2 – Dowody i meldunki;

11 – Numery porządkowe nieruchomości

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

3 – Działalność gospodarcza;

i dzierżawa gruntów;

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne;

12 – Podział nieruchomości i rolnictwo;

5 – Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych;

13 – Planowanie przestrzenne;

6 – Podatki;

14 – Zamówienia Publiczne;

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

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne i drogowe; 15 – Promocja;
8 – Utrzymanie bieżące dróg;

16 – Kultura i sprawy społeczne;

9 – Odpady komunalne, utrzymanie po-

17 – Obrona cywilna.

rządku i czystości;

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)

18 – Oświetlenie uliczne

GMINNE jEDNOsTkI
JEDNOSTKI ORGANIZACYjNE
ORGANIZACYJNE
• 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)
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
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
GMINY
MIChAŁOWICE
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

WAŻNIEjsZE
WAŻNIEJSZE TELEFONY
TELEFON
telefOn ALARMOWY
alarmOwy––112
112
POLICJA
POlicja –– 997
997
komisariat
Komisariat Policji w regułach
05–816
ul. Kuchy
Kuchy 15
15
05–816 Michałowice;
Michałowice; ul.
tel. 22 723-41-70, 22 604-65-00,
tel. 22 723-41-70, 22 604-65-00,
Sekretariat tel. 22 604-65-02
Sekretariat tel. 22 604-65-02
fax. 22 604-64-06
fax. 22 604-64-06
(wszystkie
telefony czynne całodobowo)
(wszystkie telefony czynne całodobowo)
komenda Powiatowa
Komenda
Powiatowa
22
758-60-81
do 85, 22 604-62-13
22 758-60-81 do 85, 22 604-62-13
Straż POżarna – 998
Państwowa
Straż Pożarna
STRAŻ POŻARNA
– 998 Pruszków
Telefon
alarmowy
22 758-77-01
Państwowa
Straż Pożarna
Pruszków
Telefon alarmowy 22 758-77-01
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
ul. Główna 2
Ochotnicza
Straż
Pożarna w 881-444-552
Nowej Wsi
tel.
alarmowy
22 758-26-87,
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) – 991
POGOTOWIE
ENERGETYCZNE
tel.
tel. 22
22 821-52-11
340-41-40

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; 822 554 369
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
„Amedica”, ul. Główna 104, 05-806 Granica
nOcna
tel.
22 724POmOc
48 28 medyczna – 22 753-81-37
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1
„Arka” Komorów, ul. Berylowa 34
tel. 22 723-11-47
tel. 22 758–00–85
PrzychOdnie lekarSkie
RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7
„Arka” Komorów, ul. Berylowa 34
tel. 22 753–04–04
tel. 22 758–00–85
RES-MED. Michałowice,
ul. Ludowa 7
Przychodnia
Lekarska ZDROWIE
Komorów,
ul. Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57
tel. 22 753–04–04
Przychodnia Lekarska ZDROWIE
APTEKI
Komorów, ul. Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57
Apteka 24h Pruszków, ul. Armii Krajowej 44
tel.
22 759 53 84
aPteki
„Leśna”
„Leśna”Komorów,
Komorów,ul.ul.Ceglana,
Ceglana, tel. 22 758-02-21
tel.
22 758-02-21
„Ostoja”
Komorów, ul. Berylowa 34,
tel. 22 758-00-82
„Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34,
Apteka
w Nowej Wsi, ul. Główna 24,
tel.
22 758-00-82
tel. 22 758-27-25
Apteka
AptekawwMichałowicach,
Michałowicach,ul.ul.Jesionowa
Jesionowa40,
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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