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Koncert XII Muzycznego Maja
W przepełnionym kościele w Michałowicach, 
26 kwietnia 2015 r., odbył się koncert XII Mu-
zycznego Maja – zaśpiewała Grupa Wokalna 
Księży Solistów „Servi Domini Cantores” 
(Śpiewający Słudzy Pańscy). W skład zespo-
łu wchodzą osoby duchowne – wokaliści.

Absolutorium dla wójta

Podczas VII sesji Rady Gminy Michałowice, 
która odbyła się 12 maja br.,  punktami 

obrad było m.in. podjęcie uchwał w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 
2014 oraz udzielenie Wójtowi Gminy Michało-
wice absolutorium za ubiegły rok.

Wszyscy radni byli obecni w trakcie głoso-
wania.  Za przyjęciem uchwały absolutoryjnej 
było 13 radnych, 2 - wstrzymało się od gło-
sowania; nie było głosów przeciwnych. Tym 
samym Rada Gminy Michałowice poparła fi-
nansową działalność Krzysztofa Grabki, wójta 
gminy, który już po raz 6. uzyskał absolutorium 
(licząc wszystkie kadencje).    

Rada gminy kontroluje działalność wójta, jak 
również gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym 
celu powołuje komisję rewizyjną, która opi-
niuje wykonanie budżetu i występuje z wnio-
skiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek 
w sprawie absolutorium podlega zaopinio-
waniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.  
Uchwała w sprawie absolutorium podejmowa-
na jest bezwzględną większością głosów usta-
wowego składu rady gminy.
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12 maja br., Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof Grabka otrzymał absolutorium za 
wykonanie zeszłorocznego budżetu.

Wieczór kabaretowy
17 kwietnia 2015 r., w sali multimedialnej 
Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, 
w ramach cyklu „Spotkania z muzyką i nie 
tylko…” wystąpili w kabaretowym spektaklu 
Katarzyna Jamróz i Paweł Dłużewski.

Jubileusz „Czerwonych Korali” i „Czerwo-
nych Koralików” 
18 kwietnia 2015 r. odbył się benefis 5. lecia 
istnienia zespołów wokalnych, które prowa-
dzi Renata Włodarek. Powstanie zespołów 
to jedna z licznych inicjatyw społeczników 
Opaczy-Kolonii.
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Biuletyn Informacyjny

Gminy Michałowice
WARTO PRZECZYTAĆ!

Znamy już wszystkich nowo wybranych sołtysów i członków rad sołeckich oraz 
przewodniczących i członków zarządów osiedli. Od lutego do kwietnia odbywały 
się wybory w 13  jednostkach pomocniczych naszej gminy.  

W poprzednim wydaniu biuletynu (nr 
2, marzec) prezentowaliśmy relacje 

z zebrań, które odbyły się w sołectwach: 

Pęcice, Komorów, Opacz Mała, Suchy 
Las oraz osiedlu Granica. Poniżej za-
mieszczamy kolejne relacje.

Pęcice Małe

W zebraniu wyborczym, które odbyło 
się 25 marca,  uczestniczyło dziewiętna-
ście osób, z 370 uprawnionych do gło-
sowania. Prowadził je Jarosław Sobol, 
pracownik urzędu gminy.

Zdzisław Krupa został ponownie 
zgłoszony na sołtysa i była to jedy-

na kandydatura. Podczas głosowania 
wszyscy mieszkańcy go  poparli. Tak 
więc nowym – starym sołtysem Pę-
cic Małych ponownie został Zdzisław 
Krupa. Sołtysem został wybrany już 
po raz trzeci. Jest mieszkańcem zna-
nym i bardzo lubianym. Ceniony jest 

Wybory w jednostkach  
pomocniczych gminy
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za łagodność, entuzjazm do działań 
społecznych, a przede wszystkim za 
umiejętność gromadzenia wokół siebie 
ludzi chcących podejmować lokalne 
wyzwania.

Kolejnym punktem zebrania był wy-
bór rady sołeckiej. Rada Sołecka Pę-
cic Małych jest siedmioosobowa. W jej 
skład weszły następujące osoby: Łu-

kasz Bartczak, Michał Dzięgelewski, 
Sławomir Gałka, Paweł Grel, Marzena 
Osińska, Bożenna Rybkowska i Grze-
gorz Śliwiński. 

Krzysztof Grabka, wójt gminy, pogratu-
lował nowemu sołtysowi i radzie. Powie-
dział, że bardzo go ucieszył fakt, że Zdzi-
sław Krupa zgodził się kandydować i liczy 
na owocną współpracę. Życzył wszyst-

kim zapału i energii do pracy dla rzecz 
integrowania mieszkańców. 

W zebraniu uczestniczył także Edward 
Kozłowski, radny gminy Michałowice z te-
renu Pęcic, Pęcic Małych, Suchego Lasu 
i Sokołowa. Pogratulował Zdzisławowi Kru-
pie wyboru na sołtysa, a także  członkom 
nowej Rady Sołeckiej Pęcic Małych.

 Beata Izdebska-Zybała 

Michałowice Wieś

Zebranie wiejskie odbyło się 8 kwietnia, 
w Michałowicach, w budynku przy Ra-

szyńskiej 34. W zebraniu, na 346 uprawnio-
nych do głosowania, wzięły udział 74 osoby. 
Frekwencja wyniosła 21,4%. Na sołtysa zo-
stały zgłoszone: Adriana Krół-Popiel – urzę-
dująca przez ostatnie 4 lata sołtys i od nie-
dawna radna, oraz Katarzyna Demkiewicz. 
Nowym-starym sołtysem została ponownie 
Adriana Król - Popiel. Na członków Rady 
Sołeckiej Michałowic Wsi zostali wybrani: 
Agata Borychowska, Marcin Kaczorowski 
oraz Sławomir Krzysztof Ozimek.

Zebranie, w obecności wójta gminy Micha-
łowice Krzysztofa Grabki, prowadziła Antonina 
Płodzik – przewodnicząca zebrania wiejskie-
go, wiceprzewodniczącym był pan Taras, a se-
kretarzem Anna Krężlewicz.

Sprawozdanie, wygłoszone przez sołtys 
Adrianę Król - Popiel, podsumowujące mi-
nioną kadencję, obejmuje wiele zagadnień 
oraz imprez. Najbardziej spektakularnym wy-
darzeniem, było zorganizowanie w Zespole 
Szkół w Michałowicach spotkania uczniów 

z Aleksandrem Dobą – podróżnikiem, który 
pierwszy kajakiem samotnie przepłynął Oce-
an Atlantycki. W 2015 roku Aleksander Doba 
otrzymał tytuł Podróżnika Roku, nadany mu 
przez czytelników amerykańskiej edycji czaso-
pisma „National Geographic”.

Sołtys A. Król-Popiel organizowała spływy 
kajakowe dla rodzin; podchody rodzinne – 
w tym jedne pod patronatem pary prezydenc-
kiej Anny i Bronisława Komorowskich (para 
prezydencka przysłała podziękowanie), bale 

(w tym maskowy), imprezę dobrosąsiedzką 
pn. pożegnanie lata, zabawę andrzejkową, 
spotkanie wigilijne, wycieczkę autokarową; 
przedstawienia dla dzieci, w tym warsztaty 
bajki, warsztaty cukiernicze, warsztaty pla-
styczne.

Został zadaszony przystanek przy ul. Ponia-
towskiego, przykryty rów melioracyjny na ul. 
Wesołej, ustawione lustro drogowe na skrzy-
żowaniu ulic Kolejowej i Szarej. 

Stanisław Szałapak 

Opacz-Kolonia

9 kwietnia 2015 r., w świetlicy w Opaczy-
-Kolonii wybrano sołtysa i radę sołecką.  

Uprawnionych do głosowania było 1243 oso-
by, a w zebraniu wzięło udział 141 osób (wg 
listy z podpisami) – świetlica przepełniła się. 
Jeszcze nigdy na sołeckie wybory nie przyszło 
tylu mieszkańców Opaczy-Kolonii.

 – Jestem wdzięczny za tak liczną obecność. 
To jest ogromne zobowiązanie wobec nas – 
powiedział wójt gminy Michałowice, a wcze-
śniej – przed Grażyną Grabką – sołtys Opaczy-
-Kolonii.

Na sołtysa mieszkańcy zgłosili tylko jedną 
kandydaturę – Grażynę Grabkę, którą poparli 
niemal wszyscy uczestnicy zebrania. Do rady 
sołeckiej zostały zgłoszone 4 kandydatury – 
czyli dokładnie tyle, ile wynosi rada sołecka. 
Agnieszka Augustynowicz, Monika Kokorzyc-
ka, Anna Woźniczko, Elżbieta Zawadzka zosta-
ły członkiniami rady. 

Wysoka frekwencja, liczba zgłoszonych kan-
dydatur oraz wyniki wyborów są najbardziej 
wiarygodną oceną działaczy społecznych wy-
branychprzez mieszkańców Opaczy-Kolonii.

Zgodnie ze statutem sołectwa na prze-
wodniczącego zebrania wójt wyznaczył Zofię 
Idzikiewicz – sekretarza gminy, równocześnie 

mieszkańca Opaczy-Kolonii. Przez mieszkań-
ców Opaczy-Kolonii wiceprzewodniczącym 
zebrania został wybrany Jacek Woźniczko, 
a sekretarzem Irena Bolek.

W sprawozdaniu z działalności podczas 
czteroletniej kadencji sołtys Grażyna Grabka 
mówiła o organizowaniu imprez cyklicznych: 
spotkań wigilijnych, wielkanocnych, balach 
mikołajkowych dla dzieci, spotkań z okazji 
Dnia Kobiet, pikników rodzinnych z okazji 
Dnia Dziecka. Organizowano występy ar-
tystów dla dorosłych, przyjeżdżał teatrzyk 
dla dzieci; organizowane były wycieczki. 
Na szczególną uwagę zasługuje działal-

ność chórów „Czerwone Korale” i „Czer-
wone Koraliki” – prowadzonych przez Re-
natę Włodarek. G. Grabka służyła pomocą 
oraz informacją w codziennych sprawach. 
Sołtys podziękowała za pomoc w działal-
ności, szczególnie: radnej Annie Kamińskiej 
i byłej radnej Elżbiecie Zawadzkiej, Dorocie 
i Zbigniewowi Białeckim, państwu Kamiń-
skim, Annie Taras – przewodniczącej Koła nr 
11 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Opaczy Kolonii i niewymienio-
nym wszystkim osobom, które działały na 
rzecz sołectwa.

Stanisław Szałapak 
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Reguły

10 kwietnia, w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Michałowice w Re-

gułach wybrano sołtysa i radę sołecką.
Uprawnionych do głosowania było 1286 

mieszkańców Reguł, a w zebraniu wybor-
czym wzięły udział 102 osoby (wg listy 
obecności) – czyli najwięcej w tego typu 
wyborach w Regułach. Na sołtysa zgło-
szone zostały 3 kandydatury: Magdalena 
Krajnik-Partyka, Monika Nisztuk i Grze-
gorz Pawłowski. Największą ilość głosów 
otrzymała i sołtysem została wybrana 
Magdalena Krajnik-Partyka. 

Do 6-osobowej rady sołeckiej zgłoszo-
nych zostało 11 kandydatur. Największe 
poparcie zebranych mieszkańców, a tym 
samym w skład rady weszli: Monika Nisz-
tuk, Katarzyna Stygińska, Małgorzata Po-
sel, Paweł Anczarski, Natalia Chudzyńska-
-Stępień i  Katarzyna Łopata.

 Na przewodniczącą zebrania, zarzą-
dzeniem wójta, wyznaczona została Zofia 
Idzikiewicz, pracownik urzędu gminy (se-
kretarz gminy); mieszkańcy Reguł wybrali 
na wiceprzewodniczącą zebrania Barbarę 
Janczak, a na sekretarza Andrzeja Gosz-
czyńskiego.

 W sprawozdaniu z działalności z minio-
nej kadencji ustępujący sołtys Eugeniusz 
Strzelecki mówił o organizowaniu: w za-
bytkowym parku pikników rodzinnych, 
w otwartej strefie rekreacji zajęć sporto-
wo-rekreacyjnych oraz pikników z okazji 

Dnia Dziecka, w świetlicy spotkań wigilij-
nych i wielkanocnych. Mieszkańcy Reguł 
wzięli udział w wycieczkach do siedziby 
ludowego zespołu „Mazowsze”. Remon-
towano zabytkowy park, (w tym został 
założony monitoring) oraz świetlicę, która 
znajduje się w tym parku. W parku zainsta-
lowane zostały trzy urządzenia sportowo-
-rehabilitacyjne.

Eugeniusz Strzelecki zrezygnował 
z kandydowania na sołtysa na kolejną ka-
dencję po pełnieniu funkcji sołtysa Reguł 
przez łącznie 16 lat, przez dwie kadencje 
był radnym naszej gminy, a przez jedną 
Rady Miasta Pruszków. W ostatnich wy-
borach do Rady Gminy Michałowice został 
wybrany radnym i jako rodny będzie współ-

pracował z nowo wybranym sołtysem. Po-
dziękował za współpracę wójtowi. – Sołtys 
to jest praca społeczna, a dla prawdziwego 
społecznika praca społeczna jest nałogiem. 
(…) Przekazuję Reguły w poczuciu dobrze 
spełnionego obowiązku – powiedział radny 
i były sołtys Eugeniusz Strzelecki.

Eugeniusz Strzelecki oraz wójt Krzysztof 
Grabka wręczyli dyplomy z podziękowa-
niem dla ustępującej rady sołeckiej: Barba-
rze Janczak, Magdalenie Krajnik-Partyce, 
Lidii Wiśnik, Elżbiecie Stopyrze oraz An-
drzejowi Goszczyńskiemu. Dyplom (póź-
niej) otrzymała też, nieobecna na zebraniu, 
Helena Jędras – przewodnicząca regulskie-
go Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Stanisław Szałapak 

Osiedle Michałowice

Zebranie wyborcze odbyło się 13 kwiet-
nia 2015 r., w Szkole Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Michałowicach.  
Uprawnionych do głosowania było 

2357 mieszkańców Michałowic, w ze-
braniu wzięły udział 172 osoby – było to 
najliczniejsze zebranie wyborcze osiedla 
Michałowice.

Na przewodniczącą zebrania – za-
rządzeniem wójta gminy Michałowice 
Krzysztofa Grabki, zgodnie ze statutem 
osiedla – została powołana Karolina Bo-
recka, pracownik Urzędu Gminy Michało-
wice, przez uczestników zebrania zostali 
wybrani: na wiceprzewodniczącego ze-
brania – Krzysztof Bielecki, na sekretarza 
– Paweł Cichocki.

Na przewodniczącego zarządu zgło-
szone zostały 3 kandydatury - Mariusza 
Kaźmierczaka, Beaty Rycerskiej i Roma-
na Bedyńskiego. Do zarządu kandydo-
wało 12 osób. Wybrani zostali: przewod-
niczącym zarządu Mariusz Kaźmierczak, 
a członkami 9-osobowego zarządu – Be-
ata Rycerska, Antoni Nassalski, Robert 
Latusek, Rafał Wójcik, Jarosław Hirny-
-Budka, Lech Szyndler, Igor Pietkiewicz, 
Barbara Łapińska-Heldt oraz Paweł Ci-
chocki.

Sprawozdanie z działalności Zarządu 
Osiedla Michałowice w kadencji 2011–

2015 wygłosił przewodniczący tego 
zarządu Roman Bedyński. Jak stwier-
dził przewodniczący: na wyróżnienie 
i podziękowanie zasługują zwłaszcza: 
Maria Marczak, Beata Rycerska, Ja-
nusz Sieciński i Paweł Cichocki, którzy 
organizowali wiele zajęć i kursów, finan-
sowanych z budżetu gminy w ramach 
funduszu osiedla (zajęcia gimnastycz-
ne, taneczne, komputerowe, rodzin-
ne imprezy plenerowe, bale z licznym 
udziałem dzieci, zajęcia edukacyjne 
dla dzieci i młodzieży). Z inicjatywy 

Janusza Siecińskiego nadano imiona 
rondom, które znajdują się przy Zespo-
le Szkół w Michałowicach – rondo im. 
Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz ron-
do jego żołnierza, mieszkańca Michało-
wice – im. Kapitana Henryka Łagodz-
kiego. Zarząd zajmował się zgłaszaniem 
do urzędu gminy wniosków i pilnował 
realizacji tych wniosków. Dotyczyło to 
głównie inwestycji drogowych oraz iry-
gacyjnych. Zarząd opiniował projekty 
przebudowy ulic.

Stanisław Szałapak 
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Sokołów

We wtorek, 14 kwietnia, odbyło się 
zebranie wyborcze. Mieszkańcy 

Sokołowa wybrali nowego sołtysa, a tak-
że nową, pięcioosobową radę sołecką. 

Zebranie wyborcze prowadził Józef 
Kawiorski, pracownik Urzędu Gminy. 
Pierwszym punktem było sprawoz-
danie sołtysa Edwarda Kozłowskiego 
z prac rady sołeckiej z okres ostatnich 
czterech lat. Edward Kozłowski, który 
obecnie jest radnym gminy Michałowi-
ce powiedział, że w minionej kadencji 
sołtys i Rada Sołecka Sokołowa zreali-
zowali między innymi „Majówkę z Ja-
nem Pawłem II” z okazji beatyfikacji 
papieża, dwukrotnie zabawę karnawa-
łowo – ostatkową, a także corocznie 
organizowany był festyn okazji Dnia 
Dziecka, spotkania wigilijne i festyn 
„pieczonego ziemniaka”. Dodał tak-
że, że został wybudowany plac zabaw 
dla dzieci, a wspólnota gruntowa wsi 
Sokołów wydzierżawiła gminie teren 
oczka wodnego. 

Ważnym punktem zebrania było gło-
sowanie. Na stanowisko sołtysa Sokoło-
wa zgłoszone zostały dwie kandydatury: 
Bartosz Lewandowski i Marek Sybilski. 
W głosowaniu wzięło udział 36 osób, 
z których większość poparła Bartosza 
Lewandowskiego. W skład rady sołec-
kiej weszły następujące osoby: Rado-
sław Kot, Wiktor Kozłowski, Anna Sze-

lągowska i Marek Sybilski, a także Nina 
Bąkiewicz, która do rady dostała się po  
przeprowadzeniu dogrywki. W pierw-
szym głosowaniu zdobyła  z Maciejem 
Kostaną ex aequo piąte miejsce.

Edward Kozłowski, sołtys poprzed-
nich kadencji, dziękował wszystkim 
mieszkańcom za wieloletnią współpra-
cę, za pomoc i wszelkie starania, szcze-
gólnie podziękował żonie, za wyrozu-
miałość i wsparcie. Edward Kozłowski 
był sołtysem przez ostatnie cztery 
kadencje, czyli 16 lat. Powiedział, że 
przez te lata towarzyszyły mu słowa św. 
Pawła: „W dobrych zawodach wystą-

piłem, bieg ukończyłem, wiary ustrze-
głem”, dodał, że nadal będzie aktywnym 
i działającym na rzecz spraw lokalnych  
mieszkańcem Sokołowa. Obecnie jest 
radnym i w gminie będzie reprezento-
wał  Sokołów, jak również będzie zabie-
gał o sprawy mieszkańców.

Mieszkańcy z satysfakcją przyjęli fakt, 
że tak licznie uczestniczyli w zebraniu. 
Warto dodać, że zebranie wyborcze 
rozpoczęło się w pierwszym terminie, 
uczestniczyło w nim 36 osób, na 227 
mieszkańców, co stanowi ponad 15 % 
frekwencję. 

Beata Izdebska-Zybała 

Osiedle Komorów

15 kwietnia, odbyły się w Komorowie 
wybory przewodniczącego i człon-

ków Zarządu Osiedla Komorów. 
Wybory odbyły się sali gimnastycznej szkoły 

podstawowej i zgromadziły 135 mieszkańców. 
Przewodniczącym zebrania był Wojciech Grze-
niewski, pracownik urzędu gminy. Wiceprze-
wodniczącym zebrania została Elżbieta Racz-
kowska, a sekretarzem – Anna Polarczyk.

 Zanim jednak doszło do wyboru przewod-
niczącego i członków zarządu, ustępująca 
przewodnicząca Agnieszka Kaczorowska – 
Budek zaprezentowała sprawozdanie z prac 
zarządu. Powiedziała, że wiele inicjatyw 
udało się wspólnie zrealizować. Dodała, że 
zostały wymienione tablice informacyjne na 
nowe, w wielu miejscach zostały ustawione 
porządne, stalowe, stojaki na rowery. Wspo-
mniała o imprezach integracyjnych, które 
się odbyły, jak choćby o turnieju scrabbla, 
festiwalu Otwarte Ogrody czy corocznym 
konkursie na najpiękniejszy komorowski 
ogród. Przypomniała, że udało się uzgod-
nić i  przeprowadzić modernizację Placu 
Paderewskiego.  Agnieszka Kaczorowska - 
Budek podziękowała członkom zarządu za 
współpracę, zaangażowanie i determinację 
przy wielu inicjatywach. Następnie  Ewa Il-
czyszyn i Piotr Kamiński, komorowscy radni, 
podziękowali przewodniczącej, do podzię-

kowań przyłączył się  Krzysztof Grabka, wójt 
gminy Michałowice.

 Kolejnym punktem zebrania były wybory 
przewodniczącego. Zostały zgłoszone dwie 
kandydatury: Agnieszka Majewska, która 
w komorowskiej szkole sprawuje funkcję prze-
wodniczącej Rady Rodziców i Michał Jeżew-
ski, który był członkiem ustępującego zarządu, 
a wcześniej przewodniczącym Zarządu Osie-
dla Komorów w latach 2007-2011.

 W głosowaniu tajnym na przewodniczą-
cego wzięło udział 129 mieszkańców, więk-
szość z nich poparła Michała Jeżewskiego, 

który został przewodniczącym Zarządu Osie-
dla Komorów.

Następnie odbyły się wybory do Zarządu 
Osiedla Komiorów. Zgłoszonych zostało dzie-
sięć kandydatur. Do zarządu liczącego 6 osób, 
weszli mieszkańcy, którzy otrzymali największą 
liczbę głosów. I tak, w nowym Zarządzie Osie-
dla Komorów znaleźli się: Paweł Paradowski, 
Hanna Barlak, Maciej Polarczyk, Beata Jarzą-
bek, Iwona Masłowska oraz Agata Zatorska. 
W głosowaniu na członków zarządu wzięło 
udział 113 mieszkańców.  

Beata Izdebska-Zybała 
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Nowa Wieś

16 kwietnia,  odbyły się wybory na sołty-
sa i do Rady Sołeckiej w Nowej Wsi. 

Zebranie wyborcze w Nowej Wsi prowa-
dziła Zofia Idzikiewicz, sekretarz  gminy, 
która jednocześnie była przewodniczącą 
zebrania. Wiceprzewodniczącą zebrania 
została Elżbieta Biczyk, a sekretarzem 
– Paweł Kordys.Została również wyło-
niona komisja wyborcza, której rolą było 
przeprowadzenie wyborów.

Zanim jednak doszło do głosowania, soł-
tys Marian Bośka przedstawił sprawozdanie 
z pracy sołtysa i Rady Sołeckiej Nowej Wsi za 
lata 2011 – 2015. Powiedział, że rada w tym 
czasie spotkała się trzydzieści razy, wiele lo-
kalnych spraw udało się rozwiązać. Wspo-
mniał o inwestycjach jak choćby o oddaniu 
do użytku placu zabaw dla dzieci czy siłowni 
zewnętrznej. Elżbieta Biczyk uzupełniła wystą-
pienie sołtysa Bośki i powiedziała o imprezach 
kulturalnych i integracyjnych, które w minio-
nych latach udało się zorganizować. Podsu-
mowując dodała, że Nowa Wieś jest miej-
scowością, w której mieszkańcy są dla siebie 
przyjaźni i życzliwi. Przedstawiła również kro-
nikę Rady Sołeckiej Nowej Wsi, którą prowa-
dziła przez cały okres trwania kadencji, czyli 
od kwietnia 2011 roku do marca 2015.

Najważniejszym oczywiście momen-
tem zebrania były wybory. Zgłoszony zo-
stał jeden kandydat, dotychczasowy soł-
tys – Marian Bośka i on ponownie został 
wybrany na sołtysa. W głosowaniu wzię-

ło udział 57 mieszkańców. Natomiast do 
rady sołeckiej zgłoszonych zostało pięć 
kandydatur (Rada Sołecka Nowej Wsi 
jest pięcioosobowa) i wszyscy weszli 
do niej: Elżbieta Biczyk, Elżbieta Go-
spodarczyk, Kazimiera Jasińska, Agata 
Tomaszewska – Antoniewicz i Grzegorz 
Sałkiewicz. 

Na zakończenie Krzysztof Grabka, 
wójt gminy Michałowice, podziękował 
zebranym za obecność i głosowanie. Ży-

czył wszystkim, aby miejscowość jesz-
cze lepiej się integrowała i żeby powsta-
wało coraz więcej ciekawych lokalnych 
inicjatyw. Dodał również, że kolejne, 
nowe urządzenia wzbogacające siłownię 
zewnętrzną zostały już zakupione i nie-
bawem będą montowane. 

Zebranie w Nowej Wsi było ostatnim 
zebraniem wyborczym w jednostkach 
pomocniczych gminy. 

Beata Izdebska-Zybała 

Bośka Marian – sołtys sołectwa 
Nowa Wieś. 

Funkcję tę peł-
ni, z przerwami, 
ponad 20 lat. 
Sołtysem był już 
na początku lat 
70.tych XX w. 
Po przejściu na 
emeryturę i 13. 
letniej przerwie, 
która spowodo-
wana była pra-
cą zawodową, 

sołtysem Nowej Wsi jest już III kadencję. 
Współpracując z radą sołecką organizował 
przedsięwzięcia aktywizujące mieszkańców. 
W miejscowości mieszka od początku lat 
60.tych. Ma żonę, 2 synów oraz 5 wnuków. 
Największym jego hobby jest wędkarstwo. 
Jest członkiem Zarządu Koła Wędkarskiego. 

Budzyniak Barbara – sołtys sołectwa 
Opacz Mała. 

Funkcję tę peł-
ni od 2003 roku, 
a więc już IV ka-
dencję. W Opa-
czy Małej miesz-
ka od urodzenia 
- jej rodzina od 
pokoleń zwią-
zana jest z tą 
miejscowością, 
przez co zna wie-
lu mieszkańców. 

We współpracy z radą sołecką organi-
zowała przedsięwzięcia aktywizujące 
mieszkańców, jak również uczestniczyła 
w rozmowach dotyczących przeniesie-
nia stuletniej kapliczki (w związku z bu-
dową obwodnicy). W sezonie letnim jej 
pasją jest ogródek. 

Chruściak Edward – sołtys sołectwa 
Suchy Las. 

Pierwszy raz 
będzie pełnił tę 
funkcję. Miesz-
kańcem Suche-
go Lasu jest od 
ponad od 30 lat. 
Tu od pokoleń 
mieszka jego 
żona. Państwo 
Chruśc iakowie 
mają dwójkę do-
rosłych dzieci, 

syna i córkę. Pan Edward obecnie pro-
wadzi 3,5 h gospodarstwo rolne. Jego 
hobby jest motoryzacja. Od 5 lat, na wła-
sny użytek, zajmuje się renowacją moto-
rów i starych samochodów. Wraz z rodzi-
ną i znajomymi lubi podróżować.

Jednostki w liczbach:  
- na terenie gminy Michałowice powołanych jest 13 jednostek pomocniczych, w tym 10 sołectw (Komorów, Michałowice, Nowa Wieś, 

Opacz-Kolonia, Opacz Mała, Pęcice, Pęcice Małe, Reguły, Sokołów, Suchy Las) oraz 3 osiedla (Granica, Komorów, Michałowice); 
- wsród osób stojących na czele jednostek pomocniiczych są 4 panie oraz 9 panów; 
- 7 osób już po raz kolejny będzie pełnieło tę funkcję;  6 osób pierwszy raz.

Sołtysi sołectw i przewodniczący zarządów osiedli
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w Pałacu Kultury i Nauki jako pracownik 
ochrony na stanowisku dowódcy warty. 1 
kadencję był członkiem rady nadzorczej 
PKiN z ramienia załogi. Jego hobby to pił-
ka nożna i muzyka rockowa. Jest stałym 
czytelnikiem, przede wszystkim polskiej 
fantastyki. 

Krajnik-Partyka Magdalena – sołtys 
sołectwa Reguły. 

W poprzedniej ka-
dencji uczestniczy-
ła w pracach rady 
sołeckiej, współor-
ganizując lokalne 
przedsięwzięcia. 
Kandydowała tak-
że do Rady Gmi-
ny Michałowice. 
W sołectwie miesz-
ka od 7 lat wraz 

z mężem i dwójką dzieci w wieku szkol-
no-przedszkolnym oraz z kotem. Z za-
wodu jest adwokatem, prowadzi własną 
kancelarię w Piastowie. Dodatkowo od 
ponad roku prowadzi bezpłatne porady 
prawne dla mieszkańców gminy. Uwiel-
bia podróżować, a także aktywnie spę-
dzać czas. 

Król–Popiel Adriana – sołtys sołectwa 
Michałowice.

Po raz drugi będzie 
pełniła tę funkcję. 
Dzięki jej zaanga-
żowaniu odbyło 
się wiele przedsię-
wzięć aktywizują-
cych mieszkańców 
sołectwa. Od wielu 
lat współpracuje 
z radami rodziców 
szkoły i przed-

szkola. Od urodzenia mieszka w gminie 
Michałowice. Jest mężatką i mamą trój-
ki dzieci. Od listopada jest także radną 
Gminy Michałowice. Lubi aktywnie spę-
dzać czas. 

Krupa Zdzisław - sołtys sołectwa 
Pęcice Małe. 

Sołtysem był w la-
tach 90.tych XX 
wieku. Po przerwie 
znów podjął się 
pełnić tę funkcję, 
co z powodzeniem 
czyni już drugą ka-
dencję. Wraz z radą 
sołecką, przygo-
tował wiele imprez 
integrujących i ak-

tywizujących mieszkańców sołectwa. 
Z gminą Michałowice związany jest od 
urodzenia. Najpierw z rodziną mieszkał 
w Regułach, natomiast od 1956 mieszka 
w Pęcicach Małych. Ma żonę, dwóch sy-
nów i jednego wnuka. W wolnych chwi-
lach lubi wędkować. 

Grabka Grażyna – sołtys sołectwa 
Opacz-Kolonia. 

Mieszkańcy już po 
raz 3 powierzyli jej 
pełnienie tej funkcji. 
Wraz z radą sołecką 
i miejscowymi rad-
nymi zorganizowa-
ła wiele lokalnych 
przedsięwzięć akty-
wizujących i integru-
jących mieszkańców, 
które odbywają się 

m.in. w świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii. 
W miejscowości mieszka od ponad 28 lat. Ma 
męża oraz dorosłego syna. Uwielbia czytać 
książki, a w sezonie spędzać czas w ogródku. 

Jeżewski Michał – przewodniczący 
Zarządu Osiedla Komorów. 

S p o ł e c z n i k i e m 
jest od wielu lat. 
W ostatniej kaden-
cji był członkiem 
zarządu, we wcze-
śniejszej – prze-
wodniczącym przez 
część kadencji. 
Współorganizował 
wiele przedsięwzięć 
odbywających się 

w Komorowie. W miejscowości mieszka 
od urodzenia, a więc ponad 50 lat. Ma 
żonę i dwie córki. Jest pasjonatem literatu-
ry i podróży. Uwielbia wszelką aktywność 
sportową, od wielu lat gra w squash’a. Za-
wodowo spełnia się jako wydawca. 

Kaźmierczak Mariusz – przewodniczą-
cy Zarządu Osiedla Michałowice. 

W Michałowicach 
mieszka od 31 lat. 
Choć on sam dotąd 
nie działał społecz-
nie, zawsze intere-
sował się tym co się 
dzieje w jego miej-
scowości. Zawodo-
wo i prywatnie zwią-
zany jest z muzyką 
- jego pasją są forte-

piany i pianina. Od ponad 20 lat zajmuje się 
strojeniem instrumentów. Pracował w Aka-
demii Muzycznej w Warszawie, obecnie 
związany jest z Zespołem Szkół Muzycznych 
na ul. Miodowej. Ma żonę i czwórkę dzieci. 

Kostera Artur – sołtys sołectwa 
Komorów. 

Dotychczas nie był 
związany z działal-
nością społeczną. 
W sołectwie wy-
chowywał się do 
8 rok. Od 10 lat 
miększa tu wraz 
z żoną i dwoją dzie-
ci, synem i córką. 
Od 22 lat pracuje 

Lewandowski Bartosz – sołtys sołec-
twa Sokołów. 

W poprzedniej 
kadencji działał 
w Radzie Sołec-
kiej Sokołowa, 
w s p ó ł o r g a n i -
zując imprezy 
i przedsięwzię-
cia dla miesz-
kańców. W So-
kołowie mieszka 
od 10 lat, jednak 
jego żona j jej 
rodzina związa-

ne są z miejscowością od pokoleń. Pro-
wadzi własną działalność gospodarczą, 
która związana jest z ogrodami - od pro-
jektowania i aranżacje, poprzez realiza-
cję. Ogrody są także jego pasją. Ma żonę 
oraz dwójkę dzieci w wieku przedszkol-
nym. 

Łąpieś Paweł – przewodniczący Zarządu 
Osiedla Granica. 

Od urodze-
nia mieszkam 
w Granicy, z któ-
rą jego rodzina 
związana jest od 
wielu pokoleń. 
Z samorządem 
związany jest 
poprzez ukoń-
czony kierunek 
studiów (Samo-
rząd Terytorialny 

i Rozwój Lokalny na UW), jak również 
zdobyte doświadczenie w Urzędzie 
Gminy Nadarzyn. Obecnie pracuje 
w prywatnej firmie, równocześnie koń-
cząc drugi kierunek studiów. Zawsze 
interesował się sportem, a zwłaszcza 
siatkówką, którą trenował przez wiele 
lat. Wraz z przyjaciółmi często podró-
żuje. 

Widlicki Waldemar – sołtys sołectwa 
Pęcice. 

Już po raz trzeci 
został wybrany 
na tę funkcję. 
Wraz z radą so-
łecką Pęcic zor-
ganizował wiele 
p rzeds ięwz ięć 
aktywizujących 
m ieszkańców, 
jak również co-
rocznie służył 
pomocą w przy-

gotowaniu gminnego wieńca dożynko-
wego. Był przedstawicielem rolników 
naszej gmin w Izbie Rolniczej Powiatu 
Pruszkowskiego. Z Pęcicami jego rodzi-
na związana jest od pokoleń. Prowadzi 
gospodarstwo rolne.
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Gminne Przedszkole w Michałowicach 
powiększy się o 3 oddziałowy budynek, który 
ma zostać wykonany w systemie moduło-
wym. Rozstrzygnięto przetarg w formule „za-
projektuj i wybuduj”.

Zaplanowano, że zostanie on zlokalizo-
wany w południowo-wschodnim narożniku 
działki, od strony ul. Raszyńskiej. Zgodnie ze 
Specyfiką Istotnych Warunków Zamówienia, 
budynek powinien być jednokondygnacyjny, 
połączony z istniejącym przedszkolem; z do-
stępem dla osób niepełnosprawnych.

Przewidywana powierzchnia użytkowa ma 
wynieść ok 500 m2. Mają zostać wybudo-
wane 3 sale dydaktyczne. Jedna z nich, wraz 
z węzłem sanitarnym oraz wnęką do zabudo-
wy, zaplanowano, że zostanie przeznaczona 
dla dzieci 3 letnich. Pozostałe dwie - mają 
być przeznaczone dla dzieci starszych (4-5 
letnich) i oprócz węzła sanitarnego mają po-
siadać zaplecze na pomoce dydaktyczne. 
Każda grupa dzieci będzie miała wyodrębnio-
ny hall z szatniami, które zostaną wyposażo-
ne w szafki na ubrania. Wysokość wszystkich 
elementów oczywiście będzie dostosowane 
do wzrostu dzieci. Oprócz tego zaplanowa-
no m.in. pomieszczenie dla nauczycieli; pokój 
socjalny. Prace powinny zostać zakończone 
do 31 sierpnia 2015 r. Rozbudowę wykona 
firma Bogdan Bańczyk „KAJA” z  Mikołowa. 
Wartość inwestycji: 1.416.960,00 zł
Przetarg na przebudowę ul. Raszyńskiej 
W najbliższym czasie planowana  jest prze-
budowa kolejnego odcinka ul. Raszyńskiej, 
jednej z głównych dróg w Michałowicach. 
Przy niej zlokalizowana jest Publiczna Biblio-
teka i Poczta Polska, nieopodal zaś znajduje 
się Zespół Szkół z kompleksem boisk, a zimą 
lodowiskiem, oraz Gminne Przedszkole.

Będzie to już III etap przebudowy tej ulicy. 
Tym razem planowane jest zmodernizowanie 
odcinka od ronda przy ul. Szkolnej do ul. We-
sołej, wraz z tym skrzyżowaniem. Jego dłu-
gość wynosi 400 m. Oprócz prac drogowych 
mają być wykonane roboty odwodnieniowe. 
Przybędą miejsca do parkowania, na wyso-
kości szkoły, oraz zostanie wybudowany od-
cinek ścieżki rowerowej. Zostanie zmoderni-
zowany chodnik.

W ubiegłym roku przebudowano, w dwóch 
etapach, ponad 732 mb ulicy Raszyńskiej – 
od ul. Polnej do ul. Szkolnej.  Na tym odcinku 
wykonano kanalizację deszczową. Po jednej 
stronie jezdni biegnie chodnik, po drugiej za-
projektowano i wybudowano ścieżkę rowero-
wą. Przy ulicy przybyły także zatoczki parkin-
gowe, m.in. przy budynku biblioteki. Całość 
jezdni została wyasfaltowana. 
Przebudowa ul. Prusa w Komorowie
Planowana jest przebudowa 210 m odcinka 
drogi, od ul. Spacerowej do ul. Słowackiego. 
Dzięki przebudowie ulica uzyska nową na-
wierzchnię z kostki betonowej. Z kostki mają 
być wykonane także chodniki, dojścia do fur-

tek oraz zjazdy do nieruchomości. Wcześniej 
mają się odbyć prace związane z odwodnie-
niem ulicy - zaplanowano kanał deszczowy 
wraz z przykanalikami i wypustami deszczo-
wymi, który zostanie podłączony do studzien-
ki deszczowej w ul. Prusa. 

Wokół ulicy występuje zabudowa jedno-
rodzinna. Skrzyżowania ulicy Prusa z innymi 
ulicami, ze względów bezpieczeństwa,  są 
wykonane jako wyniesienia, tak też ma po-
zostać.

Przebudowa planowana jest w  dwóch eta-
pach. Etap I będzie odbywał się na odcinku 
do ulicy Spacerowej do Krasińskiego (wraz 
ze skrzyżowaniem ), etap II – od Krasińskiego 
do Słowackiego (wraz z tym skrzyżowaniem). 
Odcinki czasowo będą wyłączone z ruchu. 
Jednak wykonawca zobligowany jest do 
umożliwienia dojazdu do prywatnych działek 
i posesji.
Budowa świetlicy w Pęcicach Małych
Planowana jest budowa świetlicy w Pęcicach 
Małych. Właśnie został ogłoszony przetarg 
nieograniczony na jej budowę. 

Budynek ma powstać  na niezabudowanym 
terenie przy ul. Brzozowej, na którym obecnie 
mieści się plac zabaw. Będzie to budynek 
jednokondygnacyjny, wykonany w technolo-
gii murowanej. Jego powierzchnia zabudowy 
wyniesie 92,61 m2. Budynek będzie posiadał 
salę główną, zaplecze oraz sanitariaty (jeden 
dostępny z sali, drugi - zewnętrzny). Będzie 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
Obok powstaną miejsca parkingowe.

Świetlica będzie służyła mieszkańcom jako 
zaplecze imprez plenerowych na istniejącym 
na działce terenie rekreacyjnym, jak również 
do spotkań i zebrań mieszkańców. Prace po-
winny zostać zakończone do 30.09.2015.r. 
Inwestycje wodno-kanalizacyjne 
W Pęcicach Małych, w ul Leśnej i Zielonej 
Polany, wkrótce zostanie wybudowana sieć 
wodociągowa, natomiast w Granicy, w ul. 
Jagodowej, zaplanowane jest powstanie 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 
Ogłoszono także postępowania na budowę 
sieci wodociągowej w Alei Topolowej w Mi-
chałowicach oraz ul. Jałowcowej w Opaczy 
Małej. W tej ostatniej zostanie wykonana 
także sieć kanalizacji sanitarnej. W Regułach 
zostanie przebudowany rów, znajdujący się 
w ul. Prusa.

W Pęcicach Małych powstanie ponad 
1051,5 mb wraz z uzbrojeniem sieci wodocią-
gowej oraz zostanie wybudowane 8 przyłą-
czy.  Dodatkowo, w ramach tego przedmiotu 
zamówienia, ma zostać wykonane przyłącze 
wodociągowe w Suchym Lesie, na skrzyżo-
waniu ul. Leśnej i ul. Ks. Woźniaka - długość 
przyłącza ok. 16 mb. Inwestycję o wartości 
167 298,22 zł wykona Waldemar Grądzki 
Usługi Budowlane z Gołkowa. 

Natomiast w ul. Jagodowej w Granicy sieć 
wodociągowa, wraz z uzbrojeniem, będzie 

miała długość 190,2 mb.. Nastąpi także bu-
dowa 6 szt. przyłączy wodociągowych do 
studzienki wodomierzowej. Zaś sieć kanaliza-
cji sanitarnej będzie miała długość 182,8 mb. 
Zostały zaplanowane także dwa odgałęzienia 
o łącznej długości 7,8 mb. Prace o warto-
ści 119,528,42 zł wykona przedsiębiorstwo 
Insbud Stanisław Bystrzycki z Pruszkowa. 
W obydwu przypadkach prace powinny zo-
stać zakończone do 30 lipca 2015 r. 

Sieć wodociągowa w Alei Topolowej zosta-
nie włączona do istniejącej sieci w ul. Szkol-
nej w Michałowicach. Będzie wybudowana 
na odcinku o łącznej długości 901,4 mb. Na-
tomiast sieć wodociągowa oraz kanalizacji 
sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej 
zostaną położone na długości 255 mb. Sieci 
zostaną włączone do istniejących w ul. Targo-
wej. Podczas prac wykonawca będzie zobo-
wiązany do utrzymania istniejących obiektów 
oraz do utrzymania ruchu publicznego. Prace 
powinny zostać wykonane do końca sierpnia. 

W Regułach, w ul. Prusa, zostanie wyko-
nana zmiana istniejącego rowu otwartego, do 
którego poprzez wypusty deszczowe spływa-
ją wody opadowe z chodnika i jezdni, na ruro-
ciąg drenażowy. Przebudowa konieczna jest 
ze względu na zmienne średnice przepustów 
oraz ich przeciwne spadki dna. Prace, które 
przeprowadzone będą wraz z rozbiórką ist-
niejących urządzeń, zaplanowano na odcinku 
248 m. 
Przebudowa ul. Sosnowej w Opaczy-Ko-
lonii - ogłoszono postępowanie przetargowe. 
Modernizacja istniejącej ulicy będzie polegała 
na podbudowie ulicy oraz wykonaniu nowej 
nawierzchni. Ulica przebiega wzdłuż zabudo-
wy jednorodzinnej. Obecnie brakuje w niej ka-
nalizacji deszczowej, natomiast nawierzchnia 
tłuczniowa jest zniszczona. Na całości prze-
budowanej jezdni (długość 230 mb) zostanie 
położona betonowa kostka brukowa. Za-
projektowano na niej dwa progi zwalniające. 
Planowany jest remont istniejących zjazdów 
indywidualnych, które  zostaną wyłożone 
także kostką brukową. Wcześniej zostanie 
wykonane odwodnienie ulicy. Prace będą 
prowadzone w 2 etapach – pierwszy etap 
rozpocznie się od miejsca odległego o 120 
m od skrzyżowania z ul. Centralną, natomiast 
drugi - od skrzyżowania z tą ulicą.  W oby-
dwu przypadkach przebudowane odcinki 
jezdni będą niedostępne dla ruchu ogólnego, 
z dopuszczeniem do ruchu jedynie pojazdów 
mieszkańców i służb ratunkowych.  

POZOSTAŁE
Zapraszamy do  NEWSLETTERA strony 
www.michalowice.pl. Na zebrane adresy e-
-mail rozsyłane są informacje dotyczące infor-
macji promocyjnych, komunikatów, aktualno-
ści i powiadomień o gminnych wydarzeniach. 
Wejdź na stronę w zakładkę NEWSLETTER  
i  dołącz swój adres  e-mail.

GMINNE INFORMACJE
INWESTYCJE, MODERNIZACJE REMONTY

Aktualności
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Prawo Miejscowe

Uchwały Rady Gminy Michałowice z 12 maja 2015 r. 

• Nr VII/35/2015 – rada gminy  dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2015 

rok. Zwiększono dochody o kwotę 1 220 216,73 zł (m.in. środki pozyskane 

z UE), a wydatki o kwotę 6 297 325,00 zł (m.in. wydatki bieżące związane 

z transportem i łącznością oraz oświatą i wychowaniem oraz wydatki mająt-

kowe, które związane są z wprowadzeniem nowych zadań do realizacji oraz 

zwiększeniem nakładów finansowych na zadania istniejące).  Po dokonaniu 

zmian budżet gminy na 2015 r. wynosi: a) dochody 96 396 448,57 zł b) wydatki  

106 201 800,65 zł. Ustalono, że deficyt w wysokości  9 805 352,08 zł, ma 

być sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów 

w kwocie 4 200 000,00 zł i wolnych środków, jako nadwyżki środków na 

rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów 

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 605 352,08 zł. Ustalono przycho-

dy budżetu w kwocie 13 605 352,08 zł - z tytułu zaciągniętych kredytów 

w kwocie 8 000 000,00 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pie-

niężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 605 352,08 zł. W związku ze 

zmianami, została dokonana aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2015 – 2020.   

• Nr VII/39/2015  - rada gminy przyjęła  „Regulamin otwartego konkursu ofert 

na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice 

możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych 

przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkol-

nego oraz kryteriów wyboru ofert”. 

• Nr VII/41/2015 - rada gminy wyraziła zgodę na zawarcie przez Wójta Gmi-

ny Michałowice na okres 21 lat umowy użytkowania części nieruchomo-

ści wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 404/2, położonej we wsi 

Nowa Wieś. Gmina Michałowice planuje przystąpić do realizacji inwestycji 

polegającej na budowie rowu odwadniającego od ul. Heleny do rz. Zimnej 

Wody na części tej działki, a także, w późniejszym terminie uporządkować 

i zagospodarować teren.  

• NR VII/42/2015 – Rada Gminy Michałowice wyraziła zgodę na nabycie na 

podstawie umowy kupna - sprzedaży przez Gminę Michałowice własności 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Opacz-Kolonia, sta-

nowiącej działkę nr ewid. 151/1 o pow. 0,0130 ha. Działka ta jest zajęta pod 

część ul. Grabowej, która od wielu lat stanowi część drogi powszechne-

go korzystania. Przez zajętą pod drogę działkę przebiegają również media 

użyteczności publicznej.

• Rada Gminy Michałowice uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Pruszkowska” na terenie obrębu Granica (Nr 

VII/43/2015) oraz obszaru „Kamelskiego” na terenie obrębu „Nowa Wieś” 

(Nr VII/44/2015). Uchwalono także miejscowe plany, stanowiące zmianę 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru „Ko-

morów – część I” (Nr VII/45/2015), obszaru „Spacerowa” (Nr VII/46/2015)  

i  obszaru „Wesoła” w Michałowicach-Osiedlu (Nr VII/47/2015), obsza-

ru „Parkowa” w Pęcicach Małych (Nr VII/48/2015) oraz dwóch obszarów 

w Regułach: „Bodycha i „Orzeszkowej” (odpowiednio  Nr VII/50/2015 i Nr 

VII/51/2015).   UG 

24 marca br., Wójt Gminy Michałowice, 
Krzysztof Grabka oraz Wicemarszałek 
Województwa Mazowieckiego, Leszek 
Ruszczyk, podpisali umowę na unijne 
dofinansowanie projektu pn. „Kom-
pleksowa oferta turystyczna.

Wykorzystując walory naturalne i kultu-
rowe, Gmina Michałowice wraz z dzia-

łającymi na jej terenie szkołami (ZSO im. Ma-
rii Dąbrowskiej w Komorowie, Zespół Szkół 
Michałowice, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
im. M. Kopernika w Nowej Wsi) oraz przed-
siębiorcami i stowarzyszeniami (Niepublicz-
ne Przedszkole „Gumisiowy Raj”, Stowa-
rzyszenie K40, Zespół Pałacowo-Parkowy 
w Pęcicach oraz DAWIS Sp. z o.o.) posta-
nowiła przygotować propozycje dla  osób 
lubiących aktywnie spędzać czas i turystów. 

Obecnie na terenie naszej gminy, można 
korzystać z dwóch ścieżek rowerowych. Nie-
bawem, w ramach projektu, powstanie wy-
pożyczalnia rowerów oraz pojawią się ścieżki 
dydaktyczne – jedna o tematyce historyczno-
-kulturowej, a druga – przyrodniczej. Pojawią 
się udogodnienia dla osób niepełnospraw-
nych – oznakowane miejsca parkingowe, 
niskie ławki i podjazdy. Powstaną także 
miejsca do wypoczynku, w których będzie 
można zorganizować grilla. Wydane zosta-
ną przewodniki, mapy i foldery informacyjne. 

Zostanie uruchomiona strona internetowa 
o tematyce turystycznej, z której będą mogły 
korzystać także osoby niedowidzące.

Prace nad stworzeniem kompleksowej 
oferty turystycznej zakończą się w poło-
wie tego roku. Całkowita wartość projektu 
wynosi: 996 157,75 zł, z czego ze środ-
ków unijnych zostanie dofinansowana 
kwota 747 118,31 zł. 

Oprócz obecnie uzyskanej dotacji unij-
nej pn. „Kompleksowa oferta turystycz-
na”, Gmina Michałowice podpisała w ubie-
głym roku porozumienie międzygminne, 
w ramach którego będzie mogła pozyskać 
środki finansowe na rozwój infrastruktury. 
Projekty tworzone w ramach Zintegrowa-

nych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) mają 
wpływać na poprawę konkurencyjności 
i jakości życia w aglomeracji warszawskiej. 
Gminy będą miały m.in. możliwość dofi-
nansowania budowy ścieżek rowerowych 
oraz parkingów park and ride. Porozumienie 
podpisało 38 jednostek, w tym m.st. War-
szawa, oraz 14 gmin miejskich, 12 miejsko-
-wiejskich oraz 11 wiejskich, które przynale-
żą administracyjnie do 10 powiatów, w tym 
z powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Mi-
chałowice, Nadarzyn, Piastów, Pruszków, 
Raszyn. Obecnie trwają prace nad opraco-
waniem przebiegu ścieżek, przy zachowa-
niu ich integracyjnego charakteru.

UG 

Fundusze unijne na rozwój turystyki

Aktualności
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W przepełnionym kościele pw. Wnieb-
owzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
Michałowicach, 26 kwietnia 2015 r., odbył się 
koncert XII Muzycznego Maja – zaśpiewała 
Grupa Wokalna Księży Solistów „Servi Do-
mini Cantores” (Śpiewający Słudzy Pańscy). 
W skład zespołu wchodzą osoby duchowne 
– wokaliści. 

Ojciec Rafał Kobyliński – tenor, jest jezuitą, 
ukończył też studia filozoficzne, przygo-

towuje doktorat z wokalistyki w Akademii Mu-
zycznej w Katowicach.

Ksiądz Zdzisław Madej – tenor, dr hab. 
wokalistyki oraz doktor filozofii; jest solistą 
Opery Wrocławskiej – co stanowi ewene-
ment w skali europejskiej; 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, redempto-
rysta, ukończył z wyróżnieniem Akademię Mu-
zyczną w Krakowie, jest doktorem wokalistyki.

Na elektronicznym pianinie akompaniował 
Grzegorz Biegas. Jest to osoba świecka, dr 
hab. sztuk muzycznych, profesor, prorektor 
Akademii Muzycznej w Katowicach. Dokonał 
wielu nagrań dla PR oraz TVP.

Koncert miał charakter sakralny oraz świec-
ki. W michałowickim kościele rozbrzmiewała 
muzyka sacrum i profanum. Śpiewacy wyko-
nali „Ave Maria” takich kompozytorów, jak: 
E. Pizzi, L. Luzzi, G. Donizetti czy G. Bizeta 
„Agnus Dei”. W części drugiej zaprezentowali 
świecki repertuar: M. Leigh „Śnić sen” – arię 
Don Kichota z musicalu „Człowiek z La Man-
chy” czy pieśń miłosną E. di Curtisa „Non 
ti scordar di me”, a na bis wykonali „O sole 
Mio”.

Ksiądz Paweł Sobierajski nie tylko śpiewał, 
ale również prowadził konferansjerkę. Zapew-
nił: – Ta muzyka porwie nas na wyżyny talen-
tu – i tak się stało: publiczność bardzo chęt-
nie dziękowała artystom gromkimi brawami. 
Najpierw w kościele zapanowało modlitewne 

natchnienie i duchowe uwznioślenie, a następ-
nie zmienił się repertuar i nastrój. Ksiądz Sobie-
rajski jako wirtuoz konferansjerki, wprowadzał 
nie tylko w tajniki muzyki poważnej, ale rów-
nież opowiadał liczne anegdoty, dykteryjki ze 
świata artystów, posługi kapłańskiej (ślub) czy 
innych wydarzeń z życia.

Publiczności podobały się: perfekcyjny 
śpiew – subtelne wykonania i partie zaśpie-
wane forte, potężnym głosem; różnorodność 
tematów i nastrojów muzycznych. Śpiewacy, 
dzięki swym umiejętnościom oraz dzięki kon-
feransjerowi – komentatorowi muzycznemu, 
przekonała się, że nawet, wydawałoby się, 
hermetyczna muzyka może być przystępna 
i wywoływać silne emocje, a popularne mo-
tywy muzyczne skomponowane przez mi-
strzów i zaśpiewane przez perfekcjonistów 
mogą podobać się jeszcze bardziej. Występ 
sprawił przyjemność z wielu, wielu powo-
dów. Panie były zadowolone m.in. dlatego, 
że ks. Sobierajski zadedykował i wykonał im 

włoską pieśń pt. „Mamma” (mamo, jestem 
szczęśliwy). Atrakcją wreszcie okazało się 
współuczestnictwo publiczności w koncer-
cie – zaśpiewała fragment z utworu  L. Den-
za. Funiculi, Funicula,  pod „batutą” ks. So-
bierajskiego.

Zadowolona, pełna estetycznych wrażeń, 
ale i rozbawiona publiczność podziękowa-
ła artystom brawami na stojąco. Wójt gminy 
Michałowice Krzysztof Grabka, dziękując za 
wspaniały koncert, wręczył śpiewakom kosz 
kwiatów.

– To, że wystąpiliśmy w Michałowicach, za-
szczyca nas i wyróżnia – powiedział, żegnając 
się z publicznością ks. dr hab. Paweł Sobie-
rajski. – Składam podziękowania na ręce pana 
wójta dla całej społeczności i dla całej gminy, 
dla wszystkich, którzy tak cudownie dbają 
o  kulturalny rozwój – oraz na ręce księdza pro-
boszcza Marka Małkiewicza; na tych dwóch 
skrzydłach wzniesiecie się wysoko.

Stanisław Szałapak 

Servi Domini Cantores – koncert XII Muzycznego Maja

17 kwietnia 2015 r., w sali multimedialnej 
Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, 
w ramach cyklu „Spotkania z muzyką i nie 
tylko…” wystąpili w kabaretowym spektak-
lu Katarzyna Jamróz i Paweł Dłużewski.

Jak wypowiadała się publiczność w kulu-
arach, po występie, był to bardzo wesoły 

spektakl i jednocześnie bardzo ambitny – 
a w dłuższych fragmentach poważny, tak jak 
są potrawy słodko-kwaśne, tak bywają spek-
takle komiczno-poważne.

Wszystko było naj – naj, naj; począwszy od 
gości. Komik „zaprosił”: Lecha Wałęsę, Ada-

ma Michnika i prof. Jerzego Buzka. Parodie 
tych postaci w występie Pawła Dłużewskiego 
podobały się zdecydowanie najbardziej. Jak 
później roześmiana publiczność komentowa-
ła, była to kwintesencja prezydenta, premiera 
i redaktora, ba – wręcz zwielokrotnienie tych 
postaci. Publiczności naszej gminy podobały 
się też rozważania pana Pawła nt. kierowców, 
ruchu drogowego, budowy autostrad – nt. ab-
surdalnych zachowań i sytuacji, które ogarnąć 
potrafi wyłącznie komediowa umysłowość.

Katarzyna Jamróz wcieliła się w Édith Piaf. 
Był to krótki recital piosenek tej pieśniarki, 
przetłumaczonych na język polski. Publicz-

ność wzruszyła piosenka pt. „Niczego nie ża-
łuję” – swojego rodzaju podsumowanie krót-
kiego, pełnego nierozsądnych zachowań życia 
Piaf. K. Jamróz wśród publiczności znalazła 
swojego „Milorda” – pana Janusza. To dla nie-
go, jako Édith Piaf, zaśpiewała piosenkę pod 
tym tytułem, z nim konwersowała. Katarzyna 
Jamróz występuje w spektaklu pt. „Piaf”, w roli 
tytułowej w Teatrze Powszechnym im. Jana 
Kochanowskiego w Radomiu. Przypomniała, 
że w tym roku (19 grudnia) minie setna roczni-
ca urodzin francuskiej artystki.

Sporej części publiczności najbardziej po-
dobały się wokalne wykonania tanga – K. Jam-

Wieczór kabaretowy

Kultura
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róz długo występowała w spektaklu pt. „Tango 
Piazzolla” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, 
stąd ten temat w jej repertuarze.

Roześmiana, rozbawiona publiczność arty-
stom podziękowała brawami na stojąco.

Nic dziwnego, że kabaretowy spektakl 
spodobał się, wystąpili artyści-legendy. Paweł 
Dłużewski reprezentuje legendę – tradycję ka-
baretu „Pod Egidą”, w którym przez wiele lat 
występował. Jest człowiekiem pióra – pisze 
teksty satyryczne dla siebie i kolegów, np. 
dla Cezarego Pazury. 

Tak jak Paweł Dłużewski reprezentuje ar-
tystyczną legendę Warszawy, tak Katarzy-
na Jamróz legendy Krakowa (podkreślamy: 
liczba mnoga), a dokładniej południa Polski. 
W Krakowie ukończyła Państwową Wyższą 
Szkołę Teatralną, od prezydenta Krakowa 
otrzymała stypendium, jest laureatką Grand 
Prix na XIV Festiwal Piosenki Aktorskiej we 
Wrocławiu, można o niej przeczytać w pod-
ręczniku historii polskiego kina – rola w fil-
mie „Pożegnanie z Marią”, scenariusz wg 
opowiadań Tadeusza Borowskiego. W Gli-
wicach ukończyła średnią szkołę muzyczną 
oraz nieformalną „artystyczną szkołę śred-

nią”, prowadzoną przez Lecha Zarzyckiego, 
której „absolwentami” są inni aktorzy zwią-
zani z Krakowem: Wojciech Pszoniak, Jerzy 
Sthur, Tadeusz Bradecki czy Marek Kalita. 

Katarzyna Jamróz jest gwiazdą krakowskie-
go kabaretu „Loch Camelot”, konkurującego 
z „Piwnicą pod Baranami”.

Stanisław Szałapak

23 kwietnia 2015 r. Biblioteka 
Publiczna Gminy Michałowice 
w Michałowicach, w budynku, 
przy ul. Raszyńskiej 34, zorga-
nizowała pierwszy w swojej 
działalności wieczorek literac-
ki – z pisarzem Krzysztofem 
Bieleckim, mieszkańcem Mi-
chałowic od 1993 roku.

– Jest to pierwsze z wie-
lu spotkań autorskich, któ-
re zorganizuje biblioteka 
oraz Zarząd Osiedla Micha-
łowice – zapewniła, witając 
gości, dyrektor biblioteki Ewa 
Kisiel.

Krzysztof Bielecki ukończył 
polonistykę na Uniwersytecie 
Łódzkim; autor książek m.in.: 
„Nie ma czarów, nie ma anio-
łów”, „Fistaszek”, „End and 
Fin Company”. Od lat pu-
blikuje w „Twórczości”. Jest 
laureatem nagród literackich 
oraz nagrody Funduszu Lite-
ratury. Jego prozę tłumaczono 
na języki niemiecki, chorwacki 
i słoweński.

Na wieczorze literackim 
Krzysztof Bielecki zaprezen-
tował swoją najnowszą książ-
kę, składającą się z trzech 
opowiadań, „Przepaść”.

Fragmenty tryptyku czytali 
mieszkańcy Michałowic: Jo-
anna Przybysz-Grochowska 

oraz aktor Robert Latusek. 
Na wiolonczeli utwory z II 
suity Jana Sebastiana Ba-
cha – Allemande, Gigue, Sa-
rabandę – zagrał syn Krzysz-
tofa Bieleckiego – Kamil, 
uczeń 5. roku Państwowej 
Szkoły Muzycznej II Stopnia 
w Warszawie.

„Nieskończenie pięćdzie-
sięcioletni i niechcący sa-
motny chłopiec” – narrator, 
alter ego pisarza – wyrusza 
na wyprawę krzyżową z Mi-
chałowic na Krakowskie 
Przedmieście w Warszawie. 
Zadaje najtrudniejsze pyta-
nie – kim się jest i w jakim 
się jest miejscu. Jak powie-
dział autor: Lubię rozciągać 
perspektywę, w mojej pro-
zie przenikają się obrazy 
i czasy. Nie uprawiam lite-
ratury realistycznej. Staram 
się tworzyć nową rzeczy-
wistość, stosuję poetykę 
baśni, porządek oniryczny. 
Najważniejsza jest wyobraź-
nia. W „Przepaści” pisarz 
dzieli czas na ten przed 10 
kwietnia 2010 r. i po kata-
strofie smoleńskiej. 

W krótkiej dyskusji nieko-
niecznie mówiono o walorach 
artystycznych prozy Krzysz-
tofa Bieleckiego. Nawiązu-
jąc do postaci suwnicowej 

– występującej w „Przepa-
ści”, inny michałowicki pisarz 
Henryk Piecuch powiedział, iż 
Anna Walentynowicz odwie-
dziła go w jego domu kilkana-
ście razy i był umówiony też 
z Walentynowicz w Michało-
wicach zaraz po jej powrocie 
ze Smoleńska. Głos zabierali 
też m.in. Edward Koleja i Ma-
riusz Kaźmierczak.

Po dyskusji autor zaprosił 
na mufinki o smaku truskaw-
kowym, brownie oraz inne 

wypieki swojej córki Natalii, 
studentki ostatniego roku Wy-
działu Mechatroniki na Poli-
technice Warszawskiej.

W wieczorze literackim 
wzięło udział ponad 30 osób. 
Krzysztof Bielecki uprawia 
niełatwą ambitną prozę o du-
żych walorach poetyckich. 
Wymaga ona obycia w kano-
nie literatury polskiej i świa-
towej, a także znajomości 
historii i mitologii narodowej.

Stanisław Szałapak 

Spotkanie autorskie z  Krzysztofem Bieleckim

Kultura
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18 kwietnia 2015 r. odbył się bene-
fis 5. lecia istnienia zespołów wokal-
nych: dorosłych „Czerwonych Korali” 
i dziecięcego „Czerwonych Koralików”, 
które prowadzi Renata Włodarek. Pow-
stanie zespołów to jedna z licznych in-
icjatyw społeczników Opaczy-Kolonii.  

Życzenia złożyli i dyplomy z podzięko-
waniami członkom zespołów wręczy-

li: przewodnicząca rady gminy, Elżbieta 
Biczyk oraz wójt gminy Michałowice, 
Krzysztof Grabka. 

Prowadzące konferansjerkę Barbara Ci-
szek oraz Teresy – Rusak i Mazgaj, członkinie 
zespołu,  opowiedziały tę 5. letnią historię: – 
W nowo wybudowanej świetlicy w Opaczy-
-Kolonii w roku 2009 odbywała się pierwsza 
Wigilia, na którą, zaproszona przez panią 
sołtys Grażynę Grabkę oraz radnych, przy-
szła Renata Włodarek (absolwentka dyry-
gentury chóralnej na warszawskiej Akade-
mii Muzycznej). Miała ona akompaniować 
śpiewającym kolędy zebranym w świetlicy 
mieszkańcom Opaczy-Kolonii. Po kilku za-
śpiewanych kolędach zachwycona powie-
działa: „Z was można by stworzyć niezły 
chór”. I słowo ciałem się stało… Pierwszy 
występ zespołu odbył się 10 marca 2010 r.  
– Zaraz po pierwszym występie dorosłych 
powstał zespół dziecięcy – kontynuowała 
opowieść Barbara Ciszek.

Swoją – prawdziwą – anegdotę ma po-
wstanie nazwy zespołów. Jeden ze spo-
łeczników Opaczy-Kolonii, sołtys tej miej-
scowości przed Grażyną Grabką, wtedy 
już wójt, Krzysztof Grabka zapowiadając 
jeden z pierwszych występów zespo-
łu w opackiej świetlicy, stwierdził: „Tak 
ładnie wyglądacie w tych koralach”.. Od 
słowa do słowa, że ładnie, iż czerwone… 
i piąty rok śpiewają „Czerwone Korale” 
i „Czerwone Koraliki”.

Śpiewać zespoły lubią wszystko: od mu-
zyki ludowej, najchętniej w oryginale, czyli 
gwarą, poprzez folklor miejski w stylu retro 
po kompozycje znanych kompozytorów.  
Taki też był długi – w sobotę wieczorem – 
występ „Korali” i „Koralików”. Rymowany, 
własnego autorstwa poemat o „Koralach” 
odczytał członek zespołu „Czerwone Ko-
rale” Paweł Cichocki.

Dzięki podróżom artystycznym „Korale” po-
znały obecny na benefisie zespół z sąsiedniej 
gminy Raszyn – „Rybianie”, z którymi często 
konkurują o najwyższe nagrody, ale przede 
wszystkim zespoły szczerze lubią się. Na 
cześć jubilatów, „Rybianie” zaśpiewali, z przy-
tupem opoczyńskie pieśni ludowe. Z gminy 
Raszyn na jubileusz przyjechała także prze-
wodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego – Maria Makarska. 

Śpiewająco życzenia złożył też chór 
„Michałowiczanka” z Michałowic – wyko-
nując na głosy „Plurimos annos” – czyli 
„sto lat” po łacinie oraz specjalnie napi-
saną dla jubilatów piosenkę z refrenem: 

„Niech «Korale» śpiewają pięknie nam, / 
bo gdy słuchasz tego śpiewu, / to nie bę-
dziesz nigdy sam”.

Po występach „Korale” zaprosiły na ju-
bileuszowy tort (wręczony przez wójta) 
oraz na słynne pierogi wykonane przez Bar-
barę Ciszek, a także na wiele pysznych po-
traw i wyrobów cukierniczych – wykona-
nych przez członków zespołu. 

„Czerwone Korale”: Alicja Białecka, 
Paweł Cichocki, Barbara Ciszek, Bożena 
Czwarno, Halina Gołębiowska, Danuta 
Kamińska, Dorota Korobeinikov, Małgo-
rzata Koszewska, Włodzimierz Kowalski, 
Dominika Materek,Teresa Mazgaj,Teresa 
Rusak Katarzyna Tolak,Jacek Woźniczko 
„Czerwone Koraliki: Nadia Bortniczuk,

Aleksandra Burchard, Ojga Gaj, Mi-
riana Jędrasik, Emilia Korobeinikov, Na-
stia Korobeinikov,Oliwka Orzełowska, 
Wiktoria Orzełowsk, Julia Orzełowska, 
Łukasz Podleś, Julian Włodarek, Natalia 
Włodarek.

Stanisław Szałapak 

Jubileusz „Czerwonych Korali” i „Czerwonych Koralików”

Spotkanie wielkanocne w Regułach
28 marca 2015 r. w świetlicy w Regułach odbyło się tradycyjne 
spotkanie wielkanocne.

– Niech w naszym życiu zmartwychwstanie Chrystus – on pro-
wadzi do prawdy, do godności; wróćmy do źródła życia, którym 
jest grób pański – złożył życzenia ks. Grzegorz Jasiński, pro-
boszcz pęcickiej parafii.– Niech nie zabraknie ciepła i nadziei 
w żadnej rodzinie – życzył

Życzenia wielkanocne złożyli wójt gminy Michałowice 
Krzysztof Grabka oraz Eugeniusz Strzelecki – sołtys Reguł 
i radny.

Wielkanocne potrawy najpierw cieszyły wzrok na długim stale 
i jak zwykle smakowały bardzo. Wzrok cieszyła też wystawa pisa-
nek przygotowana przez Bogumiłę Bartosik. Styropianowa jaja po-
krywa się wełną: pisanki wykonuje się metodą filcowania, nakłuwa-
jąc igłą filcuje się wełnę czesankową z merynosów. Pani Bogumiła 
do końca nie zdradziła techniki i technologii wykonywania takich 
pisanek, ale przecież najważniejsze jest to, że na wielkanocnym 

spotkaniu mieszkańcy Reguł mogli podziwiać wykonane z finezją 
wzory na pisankach; jak któryś z mieszkańców Reguł stwierdził, 
z uwagą przyglądając się jajom: – Ależ to koronkowa robota.

Stanisław Szałapak 

Wydarzenia
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Powitanie wiosny 
– Granica
W sobotę, 21 marca, odbyła się impreza 
aktywizująca mieszkańców Granicy – Powi-
tanie Wiosny. Odbył się koncert zespołu 
„Dominika Muzykant TRIO”, warsztaty plas-
tyczne dla dzieci i konkursy dla dorosłych

Imprezy z okazji przyjścia wiosny są już 
tradycją w Granicy. Od lat organizowane 

było, wspólnie ze Stowarzyszeniem Las 
Rangers, sprzątanie miejscowości pod ha-
słem „Czysta Granica”. W zeszłym roku 
została zainicjowana impreza aktywizująca 
mieszkańców pn. „Powitanie wiosny”. Te-
goroczne spotkanie zorganizowały oba Za-
rządy Osiedla Granica, poprzedni i obecny 
(przypomnijmy kilka dni wcześniej odbyły 
się wybory nowego Zarządu Osiedla), a tak-
że niedawno powstałe Koło Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Granicy. Zebranych 
mieszkańców powitała Dominika Małgow-
ska, przewodnicząca poprzedniego zarzą-
du, Paweł Łąpieś, przewodniczący obec-
nego zarządu i Aleksandra Puz-Szukalska, 
przewodnicząca koła z Granicy. 

Mieszkańcy spotkali się w szkole 
w Nowej Wsi, na tę okazję sala gimna-
styczna zmieniła się wiosenną łąkę. Na 
ścianach zawieszone zostały piękne, 
kolorowe kwiaty, a scenę przyozdobi-
ła żółto-czerwona, zrobiona z balonów, 
kurtyna. Za scenografię odpowiedzialna 

była Marta Łukaszewicz, z poprzedniego 
Zarządu Osiedla Granica.

Dużą atrakcją był występ zespołu „Do-
minika Muzykant TRIO” z Wrocławia. Mu-
zycy zaprezentowali wiele znanych utwo-
rów, jak choćby Ewy Bem „”Serce to jest 
muzyk”, Hanki Ordonówny „Na pierwszy 
znak” czy piosenki Andrzeja Zauchy. Arty-
ści zakończyli występ piosenką Agnieszki 
Osieckiej „Abonament na cud” i bisowali 
piosenką „Sing sing”, którą przez wiele lat 
śpiewała Maryla Rodowicz.

W czasie koncertu, w sali obok dzie-
ci robiły wiosenne bukiety i świąteczne 
ozdoby, dekorowały wielkanocne jajka 
i zajączki. Następnie dzieci wręczały 
świąteczne dekoracje dorosłym.

Wszyscy zaproszeni zostali na słod-
ki poczęstunek, kawę i herbatę. Ciasta 
i ciasteczka przygotowały panie z  gra-
nickiego koła emerytów.

Krzysztof Grabka, wójt gminy,  dziękując 
za zaproszenie, powiedział, że zawsze bar-
dzo się cieszy, gdy mieszkańcy integrują się 
i chcą przebywać we własnym, sąsiedzkim 
gronie. Nowopowstałemu Kołu Emerytów 
z Granicy życzył entuzjazmu i energii do 
działania. Złożył mieszkańcom najlepsze 
świąteczne życzenia. Życzył zdrowia, rado-
ści i energii, która zwykle przychodzi wraz 
z nadchodzącą wiosną. Do życzeń dołączy-
ła się Agnieszka Paradowska, która w imie-
niu radnych z Granicy, złożyła życzenia.

 Beata Izdebska-Zybała 

Wielkanoc w Pęcicach
We czwartek, 26 marca, przy wielkanocnym 
stole spotkali się mieszkańcy Pęcic. Spot-
kanie zorganizował sołtys Waldemar Widlicki 
wraz z radą sołecką. W świątecznym spot-
kaniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt 
gminy, z żoną Grażyną.

Spotkanie mieszkańców Pęcic z okazji 
nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy 

zorganizowane zostało po raz pierwszy. 
Tradycją są oczywiście spotkanie wigilij-
ne. Każdego roku uczestniczy w nich wie-
lu mieszkańców. Wielkanocne spotkanie 
zostało bardzo starannie przygotowane. 
Wielkie wrażenie robił pięknie udekorowa-
ny kwiatami i świątecznymi ozdobami stół. 
Były tulipany, zielony bukszpan i bazie. Nie 
mogło oczywiście zabraknąć kolorowych 
jaj, które  symbolizują życie i stanowią 
obok baranka, zajączków i kurczaczków 
symbolikę  świąt wielkanocnych. 

Spotkanie rozpoczęło się od życzeń. 
Najlepsze świąteczne życzenia złożył 
mieszkańcom Krzysztof Grabka, wójt 
gminy Michałowice.  Do życzeń dołączy-
ły się obecne na spotkaniu Zofia Idzikie-
wicz, sekretarz gminy i Anna Jankiewicz, 
skarbnik gminy.  Życzenia mieszkańcom 
złożył także Waldemar Widlicki, sołtys 

Pęcic, który powiedział, że integracja 
mieszkańców jest dla niego ogromnie 
ważna i dodał, że cieszy widok nowych 
osób na spotkaniach z okazji świąt.

Warto dodać, że tradycją wszystkich 
spotkań przedświątecznych jest znakomi-
ta kuchnia. Zawsze na stole znajdują się 
tradycyjne potrawy, zawsze własnoręcznie 
przygotowane. W tym roku panie przygo-
towały świąteczny żurek, pieczoną białą 
kiełbasę, sałatki warzywne, a także pasz-

tet i inne pieczone mięsa. Tradycją są rów-
nież pyszne ciasta: serniki, karpatki, keksy, 
no i oczywiście wielkanocne mazurki.

Świąteczne potrawy tradycyjnie przygo-
towały panie: Bogusia, Zofia, Basia i Zofia. 
Podczas spotkania mieszkańcy zgodnie 
stwierdzili, że wszystkie dania są tak pysz-
ne, że może warto spisać je i opublikować, 
a następnie rozpowszechnić wśród miesz-
kańców.

Beata Izdebska-Zybała 

Wydarzenia
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Spotkanie wielkanocne w Opaczy-Kolonii
Tradycyjnie, jak co roku, w świetlicy odbyło się spotkanie wiel-
kanocne mieszkańców Opaczy-Kolonii.

Radosnych świąt wielkanocnych życzyła sołtys Opaczy-Kolonii 
Grażyna Grabka – w imieniu radnej Anny Kamińskiej i przewod-

niczącej opackiego Koła nr 11 Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów (panie były obecne) oraz swoim.

– Święta wielkanocne są świętami radości, bo przynoszą nadzie-
ję. Kiedy wydawało się, że wszystko się skończyło, Chrystus zmar-
twychwstał. Jezus wyprowadzi nas z otchłani. Wraz ze śmiercią życie 
nie kończy się – wręcz przeciwnie. Żyjcie nadzieją, bo choć dziś dzie-
je się coś przykrego, to jeszcze zaświeci słońce. Żyjcie nadzieją, że 
czeka was wiele miłych dni – składał życzenia ks. prałat Leon Firlej.

W imieniu Rady Gminy Michałowice, pracowników urzędu 
oraz swoim wielkanocne życzenia złożył wójt gminy Michałowice 
Krzysztof Grabka, mieszkaniec Opaczy-Kolonii. Zachęcił do spoży-
wania wytworu rąk pań – wielkanocne potrawy zostały przygotowa-
ne przez opackie gospodynie.

Chóry, „Czerwone Korale” i „Czerwone Koraliki” – pod kierunkiem 
Renaty Włodarek – zaśpiewały m.in. pieśni: „Barka”, „Jezus żywy”. 

„Pan jest mocą”. „Czerwone Koraliki na zakończenie występu za-
śpiewały utwór „Pięknie żyć”. Na perkusji akompaniował „koralik” 
Julek Włodarek. Kiedy wydawało się, że występy się zakończył, na 
(przysłowiową) scenę weszły Wiktoria Orzełowska oraz Olga Gaj i za-
śpiewały Leonarda Cohena „Hallelujah”.

 Stanisław Szałapak 

Spotkanie wielkanocne seniorów Michałowic
28 marca, przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach odbyło się spot-
kanie wielkanocne Koła nr 4 Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów.

Było to pierwsze spotkanie wielkanocne michałowickich seniorów 
w tym miejscu i jako wielkanocne pierwsze przy szwedzkim stole 

– ale jak zapewniły seniorki z polskimi, wręcz staropolskimi potrawa-
mi, które same przygotowały.

Na początku spotkania, seniorzy minutą ciszy uczcili śmierć na-
gle zmarłego małżeństwa Danuty i Zdzisława Kosieradzkich – wie-
loletnich członków koła nr 4; pani Danuta była przewodniczącą tego 
koła w latach: przełom 2010/11 do 2012. Pomodlili się za ich dusze.

Życzenia od ks. prałata Leona Firleja przekazał ks. proboszcz Marek 
Małkiewicz. Jak powiedział: – Podzieliliśmy się z księdzem prałatem. 
Ja jestem tutaj, w Michałowicach, a ksiądz Firlej pojedzie na spotkanie 
w Opaczy-Kolonii, które rozpocznie się niedługo.

– Zmartwychwstanie pańskie to wiosna, obietnica nowego życia, 
nadziei – kontynuował ks. proboszcz Marek Małkiewicz. – Niech ta 
nadzieja wstąpi w nas – byśmy z tą nadzieją przechodzili przez tru-
dy życia.

Życzenia złożył wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka – 
w imieniu Rady Gminy Michałowice, swoim oraz pracowników 
urzędu. 

Koncert pieśni wielkanocnych, tradycyjnych i nowoczesnych, 
wykonał chór seniorów „Michałowiczanka”, pod kierunkiem Pio-
tra Gwiazdeckiego, w tym specjalnie na tę okazję napisany utwór 
przez członków chóru.

Stanisław Szałapak 

Spotkanie mieszkańców Opaczy Małej
11 kwietnia, przy ul. Raszyńskiej 34 odbyło się wielkanocne spot-
kanie mieszkańców Opaczy Małej.

Gospodarzem spotkania była sołtys Opaczy Małej Barbara 
Budzyniak. Na uroczystym „jajeczku” opaczanie gościli 

wójta gminy Michałowice Krzysztofa Grabkę oraz proboszcza 
parafii pw. WNMP, ks. Marka Małkiewicza, który z okazji świąt 
obecnym wraz ich rodzinom złożył życzenia błogosławieństwa 
Bożego, a także poświęcił potrawy przygotowane na spotka-
nie.

Nie zabrakło również serdecznych życzeń ze strony wójta Grabki, po-
zdrawiającego świątecznie obecnych oraz ich sąsiadów. Sąsiedztwo to 
wprawdzie zostało utrudnione przez nowo wybudowaną Południową 
Obwodnicę Warszawy oraz budowane połączenie z Jankami, ale kon-
sekwentne wspólne działanie na rzecz swojej miejscowości wkrótce po-
winno ułatwić komunikację lokalną – powiedział wójt.

Mieszkańcy Opaczy Małej tworzą niedużą, ale zwartą grupę. Jak 
powiedziała sołtys Barbara Budzyniak – przy ulicy Targowej, Czystej, 

Tadeusza Borowskiego i okolicznych, wszyscy znają się doskonale, 
wiele domostw jest wręcz ze sobą spokrewnionych. Serdeczne więzi 
doskonale widać było przy wielkanocnym stole, gdzie na zebranych 
czekały świąteczne potrawy. Starannie przygotowane dekoracje 
półmisków zachęcały do smakowania i przemiłych rozmów – jak to 
w rodzinie.

 Stanisław Szałapak 

Wydarzenia
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AktualnościAkty prawne

Spotkanie emerytów z Nowej Wsi
W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, wielkanocne spot-
kanie koła Emerytów z Nowej Wsi odbyło się tuż po świętach - 9 
kwietnia - w oktawie świąt wielkanocnych.

Życzenia zdrowia i radości, a także pogody ducha na co dzień 
złożył wszystkim zebranym Krzysztof Grabka, wójt gminy. Do 

życzeń dołączyła się Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, 
która seniorom z Nowej Wsi, życzyła, aby w ich sercach zagościł 
maj. Powiedziała, że za oknami widać już wiosnę, przyroda budzi 
się do życia. Życzyła wszystkim dobrej energii i entuzjazmu na cały 
rok. W świątecznym spotkaniu uczestniczył również ksiądz Jan 
Studziński proboszcz parafii w Pruszkowie i ksiądz Andrzej Kamiń-
ski, wikariusz, a także Paweł Kordys, radny z terenu Nowej Wsi, 
Agata Tomaszewska – Antoniewicz, przewodnicząca Rady Rodzi-
ców szkoły w Nowej Wsi, Szymon Dziewicki, przedstawiciel OSP 
w Nowej Wsi, a także Barbara Raczyńska, pracownik Urzędu Gmi-
ny, która od lat  współpracuje z seniorami z terenu naszej gminy.

Spotkanie wielkanocne tradycyjnie już zorganizowane zostało 
przez miejscową Radę Sołecką oraz lokalne Koło Emerytów. Gości powi-
tała Irena Niewiadomska, przewodnicząca nowowiejskiego koła, a także 
Marian Bośka, sołtys Nowej Wsi.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy i odśpiewania rado-
snej pieśni „Niech zabrzmi alleluja”, przy pianinie akompaniował ksiądz 
Andrzej Kamiński. W krótkim kazaniu ksiądz Jan Studziński, powiedział 
że święta wielkanocne niosą przesłanie życia i radości.

Następnie organizatorzy zaprosili na świąteczny poczęstunek, był 
oczywiście wielkanocny żurek i sałatki. Na deser zostały przygotowane 
wspaniałe ciasta, kawa i herbata. Warto przypomnieć, że nowowiejscy 
emeryci spotykają się w świetlicy w każdy czwartek. Spotkania te są bar-
dzo ważne dla wszystkich seniorów z Nowej Wsi.

Beata Izdebska-Zybała 

Wielkanoc komorowskich emerytów
Spotkania wielkanocne emerytów to 
tradycja w naszej gminie. 11 kwietnia, 
w szkole w Komorowowie, spotkali się 
emeryci z koła komorowskiwego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów Pols-
kich.

W spotkaniu wielkanocnym uczest-
niczył Krzysztof Grabka, wójt gmi-

ny, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady 
gminy. Ksiądz prałat Andrzej Perdzyński, 
poświęcił pokarm, a dzieci występami ar-
tystycznymi wprowadziły zebranych w wio-
senny nastrój. W spotkaniu komorowskich 
emerytów uczestniczyła  także Agnieszka 
Majewska, przewodnicząca Rady Rodzi-
ców Szkoły Podstawowej w Komorowie 
i Katarzyna Tomasik-Kwiatkowska, członek 
rady rodziców, a także ksiądz Bartłomiej 
Urbanowicz – wikariusz komorowskiej pa-
rafii.

Spotkanie rozpoczęło się od występu arty-
stycznego dzieci. Wystąpił zespół Gradus ad 
Parnassum, który od lat prowadzi Sławomir 
Rymuza i który od lat swoją muzyką wzbogaca 
spotkania komorowskich emerytów. Wystąpi-
ły także dzieci, z grupy teatralnej „Kurtynka”, 
którą prowadzą nauczycielki nauczania zinte-
growanego klas 1-3: Ewa Ciechomska i Mał-
gorzata Pajączek. Dzieci zaprezentowały pięk-
ne i radosne wiersze o wiośnie i budzeniu się 
przyrody do życia. 

Na zakończenie, wszystkim zebranym 
seniorom dzieci wręczyły, własnoręcznie 
wykonane, kolorowe kartki z życzenia-
mi zdrowia i pogody ducha. Komorowscy 
seniorzy, jak zwykle, po występach dzie-

ci, obdarowali słodyczami młodych arty-
stów. Ważnym momentem była wspólna 
modlitwa, ksiądz prałat Andrzej Perdzyń-
ski, poświecił pokarm, a następnie złożył 
świąteczne życzenia. Życzenia świąteczne 
złożył także Krzysztof Grabka, wójt gmi-
ny. Elżbieta Biczyk, przewodnicząca Rady 
Gminy Michałowice, w swoim, ale również 
w imieniu wszystkich radnych, życzyła ze-
branym, aby radość i uśmiech towarzyszył 
im na co dzień, a wiosna zagościła w ich 
sercach. 

Po części  oficjalnej nadszedł czas na świą-
teczne przysmaki. Nie zabrakło tradycyjne-
go jajka i żuru, sałatki warzywnej, owoców 
i napojów. Zebrani składali sobie świąteczne 
życzenia. Towarzyszyła im radość, że po raz 
kolejny spotkali się w swoim gronie. A świa-
domość, że właśnie zaczęła się wiosna – pora 
roku, która przynosi nadzieję i radość- wpro-
wadziła zebranych w radosny nastrój. Rozmo-
wom nie było końca...

Beata Izdebska-Zybała 

Wydarzenia
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Po prostu czytaj...Akty prawne

28 marca, po wyrównanym-emocjonującym meczu finałowym 
reprezentacja gimnazjów gminy Michałowice w piłce ręcznej 
zajęła 1. miejsce w turnieju MAZOVIA CUP 2015.
2. miejsce zajęła reprezentacja Podkowy Leśnej, a 3. Milanówka

W MAZOVIA CUP 2015 zagrały reprezentacje gmin, które należą 
do stowarzyszenia MAZOVIA, a mianowicie: gminy Brwinów, 

Leszno, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa Leśna; gminę Michałowice re-
prezentowała drużyna Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego w Mi-
chałowicach. 

Rozgrywki zaczęły się od fazy grupowej. W grupie A zagrały drużyny: 
Brwinów, Michałowice i Nadarzyn. Wyniki meczów: Michałowice – Brwi-
nów 13:5, Michałowice – Milanówek 15:5, Milanówek – Brwinów 14:9; 
grupa B: Podkowa Leśna – Leszno 9:3, Podkowa Leśna – Nadarzyn 
16:4, Nadarzyn – Leszno 9:6. O tegoroczny MAZOWIA CUP zagrali zwy-
cięzca grupy A – Michałowice, ze zwycięzcą grupy B – Podkową Leśną: 
wynik meczu: 6:4. O trzecie miejsce zagrały drużyny, które w grupach 
zajęły 2 miejsce: Milanówek – Leszno 11:5, a o piąte Brwinów – Nada-
rzyn 13:4.

Od lat michałowicką drużyną piłki ręcznej zajmuje się nauczyciel WF-u 
w Zespole Szkół w Michałowicach – Łukasz Zieliński. Jego wychowan-
kowie z gimnazjum – jako reprezentacja gminy Michałowice wygrali tur-
niej w 2012 r., w 2013 r. drużyna zajęła 2. Miejsce, a w 2014 znowu 
zwyciężyła.

Łukaszowi Zielińskiemu w koordynacji turnieju pomagały nauczycielki 
WF-u z Zespołu Szkół w Michałowicach Jadwiga Szpoton oraz Jolanta 
Kołpaczańka

 Między meczami wystąpiły czirliderki z Zespołu Szkół w Michało-
wicach – najmłodsze oraz średnie; (najstarsze na występy wyjechały 
do Pruszkowa).

 Puchary zwycięzcom – pierwsze trzy miejsca – oraz nagrody (wszyst-
kim uczestnikom) wręczali: Krzysztof Grabka – wójt gminy Michałowice 
oraz burmistrz Podkowy Leśnej – Artur Tusiński. – To bardzo sympa-
tyczne zwycięstwo dla mnie – powiedział wójt Krzysztof Grabka. – Mi-
chałowice wygrały z Podkową Leśną – mistrzem powiatu grodziskiego. 
Gratuluję zwycięzcom, a pozostałym drużynom za udział. 

 Za najlepszego zawodnika został uznany Kacper Szewczuk z dru-
żyny Michałowice, a za najlepszego bramkarza Alan Gałecki z drużyny 
Podkowa Łeśna.

Stanisław Szałapak 

Zwycięstwo Michałowic w turnieju piłki ręcznej 
MAZOVIA CUP 2015

Wydarzenia
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Druk  
i opracowanie  

graficzne:

•  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-Admini-
stracyjnej Szkół 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 
05-816 Michałowice,  
tel. 22 350–91–60, fax 22 350–91–61

•  Gminna Komisja ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych w Michałowicach  
z siedzibą w Nowej Wsi 
ul. Główna 52 A, 05–806 Komorów 
tel. 22 758–28–22 (dyżury w każdy 
 czwartek w godz. 17.00–19.00)

•  Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie 
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20 
05–806 Komorów,  
tel. 22 758–06–37 ZSO i SP 
tel. 22 758–02–48 liceum 
tel. 22 758–08–95 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

•  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

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

•  Gminna biblioteka publiczna 
w Michałowicach 
ul. Szkolna 15, 05–816 Michałowice 
(budynek szkoły podstawowej) 
tel./fax 22 723–86–00
Filia biblioteki mieści się w Nowej Wsi 
(budynek gminnego przedszkola) 
ul. Główna 52A,  
05–806 Komorów 
tel./fax 22 758–28–72

•  Gminna Biblioteka Publiczna 
w Komorowie 
ul. Kraszewskiego 3, 05–806 Komorów, 
tel. 22 758–01–84

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

TELEFON ALARMOWY – 112

POLICJA – 997
Komisariat Policji w Regułach 
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15 
tel. 22 723–41–70, 22 604–65–00 
22 753–40–46 
Sekretariat tel. 22 604–65–02 
fax. 22 604–64–06 
(wszystkie telefony czynne całodobowo)
Komenda Powiatowa 
22 758– 60– 81 do 85, 22 604–62–13

STRAŻ POŻARNA – 998 
Państwowa Straż Pożarna Pruszków 
Telefon alarmowy 22 758–77–01
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi 
ul. Główna 2  
tel. alarmowy 22 758–26–87, 692–773–871

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

POGOTOWIE GAZOWE – 992 
Awarie: 22 667–30–73 do 78

STAROSTWO POWIATOWE 
tel. 22 738–14–00

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ  
I SANITARNEJ 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Wodno–Ściekowej GEA–NOVA Sp. z o. o. 
05–082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 38 
awarie: 697–229–002 
serwis: tel. 695–380–695, 693–860–083

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ 
ADMAR-U – miejscowości: GRANICA, KO-
MORÓW – bez osiedla Ostoja, MICHAŁOWI-
CE OSIEDLE – z wyłączeniem ulic obsługiwa-
nych przez MPWiK; MICHAŁOWICE WIEŚ, 
NOWA WIEŚ, OPACZ-KOLONIA, OPACZ 
MAŁA, PĘCICE, PECICE MAŁE, REGUŁY 
– bez ul. Bodycha (od ul. Regulskiej do ul. 
Rumiankowej), SOKOŁÓW, SUCHY LAS
Całodobowo tel. 501 669 790, 509 204 365
MPWiK – miejscowości : KOMORÓW– tylko 
osiedle Ostoja; MICHAŁOWICE OSIEDLE 
(ulice: 3 Maja, 11 Listopada – od ul. Cichej 
do ul. Szkolnej, Cicha, Dębowa, Jaśminowa, 
Jesionowa, Klonowa, Kościuszki, Kwiatowa, 

Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Ogrodowa, 
Parkowa – od ul. Polnej do ul. Klonowej; 
Partyzantów, Raszyńska – od ul. Jesionowej 
do ul. Szkolnej, Regulska – od ul. Cichej 
do ul. Spacerowej, Rumuńska, Rynkowa, 
Słowackiego, Sportowa, Szkolna, Wojska 
Polskiego, Żytnia) 
Pogotowie MPWiK 784 021 226

OŚWIETLENIE ULICZNE  

– Firma CIEŚLIKOWSKI, tel. 22 720–39–07

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
Nocna pomoc medyczna – 22 753–81–37 
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1 
tel. 22 723–11–47

PRZYCHODNIE LEKARSKIE 
•  „Arka” Komorów, ul. Berylowa 34 

tel. 22 758–00–85
•  RES–MED. Michałowice, ul. Ludowa 7 

tel. 22 753–04–04
•  Przychodnia Lekarska ZDROWIE 

Komorów, ul. Turkusowa 5, tel. 22 759–16–57

WAŻNIEJSZE 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 oraz tonowo wybierając nr wewnętrzny:

0 – Kancelaria ogólna; 
2 – Dowody i meldunki; 
3 – Działalność gospodarcza; 
4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 
5 – Rozliczanie opłat wodno- 

-kanalizacyjnych; 
6 – Podatki; 
7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne; 
8 – Utrzymanie dróg; 
9 – Utrzymanie porządku i czystości, 

odpady komunalne; 

10 – Zieleń; 
11 – Numery porządkowe nieru-

chomości i dzierżawa gruntów; 
12 – Podział nieruchomości  

i rolnictwo; 
13 – Planowanie przestrzenne; 
14 – Zamówienia Publiczne; 
15 – Promocja; 
16 – Kultura i sprawy społeczne; 
17 – Zarządzanie kryzysowe.

Telefony bezpośrednie:

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

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)

Rozliczanie faktur za wodę i kanalizację – 22 350–91–30

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

Ważne telefony …

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GMINNE jEDNOsTkI ORGANIZACYjNE

telefOn alarmOwy – 112

POlicja – 997

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

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

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

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

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

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

StarOStwO POwiatOwe   
tel. 22  738-14-00

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

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

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

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

POGOtOwie ratunkOwe – 999

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

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

aPteki

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

WAŻNIEjsZE TELEFONY

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

0 –  Kancelaria ogólna; 

2 – Dowody i meldunki; 

3 – Działalność gospodarcza; 

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 

5 –  Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych; 

6 – Podatki; 

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne; 

8 – Utrzymanie dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

10 – Zieleń; 

11 –  Numery porządkowe nieruchomości 

i dzierżawa gruntów; 

12 –  Podział nieruchomości i rolnictwo; 

13 – Planowanie przestrzenne; 

14 – Zamówienia Publiczne; 

15 – Promocja; 

16 – Kultura i sprawy społeczne; 

17 – Obrona cywilna.

telefony bezpośrednie:

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

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

kasa: 22 350-91-14 (czynna: pon. 9.15-16.30, wt-pt 8.15-15.30, 
w ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 12.00)
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05-091 Ząbki / Warszawa

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

OŚWIETLENIE ULICZNE
Firma „ŚWIĘCKI, konserwacja@swiecki.pl, 
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GMINY MIChAŁOWICE

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

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

Ważne telefony …

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GMINNE jEDNOsTkI ORGANIZACYjNE

telefOn alarmOwy – 112

POlicja – 997

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

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

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

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

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

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

StarOStwO POwiatOwe   
tel. 22  738-14-00

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

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

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

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

POGOtOwie ratunkOwe – 999

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

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

aPteki

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

WAŻNIEjsZE TELEFONY

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

0 –  Kancelaria ogólna; 

2 – Dowody i meldunki; 

3 – Działalność gospodarcza; 

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 

5 –  Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych; 

6 – Podatki; 

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne; 

8 – Utrzymanie dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

10 – Zieleń; 

11 –  Numery porządkowe nieruchomości 

i dzierżawa gruntów; 

12 –  Podział nieruchomości i rolnictwo; 

13 – Planowanie przestrzenne; 

14 – Zamówienia Publiczne; 

15 – Promocja; 

16 – Kultura i sprawy społeczne; 

17 – Obrona cywilna.

telefony bezpośrednie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GMINNE jEDNOsTkI ORGANIZACYjNE

telefOn alarmOwy – 112

POlicja – 997

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

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

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

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

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

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

StarOStwO POwiatOwe   
tel. 22  738-14-00

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

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

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

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

POGOtOwie ratunkOwe – 999

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

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

aPteki

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

WAŻNIEjsZE TELEFONY

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

0 –  Kancelaria ogólna; 

2 – Dowody i meldunki; 

3 – Działalność gospodarcza; 

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 

5 –  Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych; 

6 – Podatki; 

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne; 

8 – Utrzymanie dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

10 – Zieleń; 

11 –  Numery porządkowe nieruchomości 

i dzierżawa gruntów; 

12 –  Podział nieruchomości i rolnictwo; 

13 – Planowanie przestrzenne; 

14 – Zamówienia Publiczne; 

15 – Promocja; 

16 – Kultura i sprawy społeczne; 

17 – Obrona cywilna.

telefony bezpośrednie:

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

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

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