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Gminy Michałowice
Gmina Michałowice w czołówce
rankingów tygodnika Wprost

WARTO PRZECZYTAĆ!

Gmina Michałowice znalazła się w krajowej czołówce (9., 16. i 26. miejsce) rankingów opublikowanych w tygodniku Wprost. Wśród samorządów woj. mazowieckiego uplasowaliśmy się w pierwszej trójce. Gmina oceniana była w kategorii gmin
wiejskich, których w Polsce jest 1563, natomiast na Mazowszu – 229.

R

ankingi dotyczące gmin ukazały się
w sierpniowych wydaniach tygodnika.
Jako pierwszy opracowano ranking
100 najbogatszych gmin w Polsce,
w oparciu o dane Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego. W rankingu został wzięty pod uwagę
poziom dochodów własnych oraz wydatków majątkowych przeliczonych na
jednego mieszkańca, jak również poziom zadłużenia i wysokość pozyskiwania środków unijnych na przestrzeni
ostatnich dwóch lat. W Polsce znaleźliśmy się na 26. miejscu, natomiast na
3. - wśród gmin naszego województwa.
W 2014 r. dochody własne na mieszkańca naszej gminy wyniosły 4425,10 zł.,
podczas gdy w całej Polsce nieco ponad
2 000 zł, a w woj. mazowieckim 1913 zł.
Gminy przyjazne mieszkańcom - to
kolejny ranking opracowany przez tygodnik Wprost. Opracowano go w oparciu
o sprawozdania finansowe oraz ankiety
rozesłane do zwycięzców rankingu 100
najbogatszych gmin. Gmina Michałowice okazała się najlepszą w woj. mazowieckim, natomiast w Polsce uplasowała się na 9. miejscu. Tym razem oprócz
wydatków majątkowych i dochodów
gmin, środków unijnych oraz zadłużenia
brane były pod uwagę m.in. wydatki na
ochronę środowiska i kulturę, średnia
liczba uczniów w klasach w szkołach
podstawowych, gimnazjalnych i przedszkolach, a także liczba osób przypadająca na jedną przychodnię.
Ostatnim z rankingów był ranking gmina przyjazna biznesowi. Powstał podobnie jak poprzedni w oparciu o analizy
parametrów finansowych, a także informacji dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, bezrobocia,
nakładów inwestycyjnych i na transport
gmin. Wskaźnik obejmował także dynamikę nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw oraz dynamikę podmiotów gospodarczych przypadających na 1000
mieszkańców w wieku produkcyjnym.

s. 2–9
Zebrania mieszkańców
We wrześniu odbyły się zebrania mieszkańców w 13 jednostkach pomocniczych gminy.
Podczas nich zapadły uchwały decydujące
o przeznaczeniu środków funduszów sołeckich i osiedli na 2016 rok.

Gmina znalazła się na 16. miejscu w kraju, zaś na Mazowszu - na 3., za gminą
Nadarzyn i tuż za gminą Nieporęt.
Wydatki inwestycyjne gmin były jednym z parametrów, na podstawie których zostały opracowane rankingi.
W naszej gminie corocznie przebudowywanych jest wiele ulic i chodników.
Budowane są kolejne odcinki ścieżek
rowerowych. W ostatnich latach nastąpiła rozbudowa gminnych szkół i modernizacja przedszkoli. Został wybudowany nowy budynek Urzędu Gminy
Michałowice, dotychczasowy – został
zmodernizowany. Sukcesywnie powstają wiejskie świetlice oraz przybywają
place zabaw i miejsca rekreacji. Stale
modernizowane jest oświetlenie uliczne
oraz urządzenia odwadniające. W ubiegłym roku dokonano zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”, a także dofinansowano rozbudowę i przebudowę
remizy strażackiej dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nowej Wsi. 
UG 
źródło: tygodnik Wprost
- wydania z 2, 9 i 16 sierpnia 2015 r.

s. 10
Uroczystość w Pęcicach w 71. rocznicę
Powstania Warszawskiego
W niedzielę, 2 sierpnia, w Pęcicach odbyły się
obchody upamiętniające 71. rocznicę Powstania
Warszawskiego oraz bitwę i egzekucję w Pęcicach, a także 69. rocznicę uroczystości pogrzebu i poświęcenia pomnika-mauzoleum.

s. 11
Dożynki gminne
30 sierpnia, w Michałowicach odbyły się
dożynki gminy Michałowice. Rozpoczęła
je msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia
NMP, a po mszy, na łące przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki festyn, który trwał do nocy.
WWW.MICHALOWICE.PL
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Zebrania mieszkańców
We wrześniu odbyły się zebrania mieszkańców w 13 jednostkach pomocniczych gminy. Podczas nich zapadły uchwały decydujące
o przeznaczeniu środków funduszów sołeckich i osiedli na 2016 rok. Złożono sprawozdania z działalności rad sołeckich i zarządów osiedli.
Dyskutowano o sprawach nurtujących mieszkańców. W zebraniach uczestniczył wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka oraz radni.

OPACZ MAŁA

Z

ebranie odbyło się 7 września 2015 r.,
w Michałowicach, w budynku przy
ul. Raszyńskiej 34. Mieszkańcy uczestniczący w zebraniu podjęli uchwałę – jednogłośnie, że fundusz sołecki na 2016 r.
– 22 918, 16 zł – zostanie przeznaczony
na zajęcia kulturalne dla dzieci i dorosłych
mieszkańców. Zebranie prowadziła sołtys
Barbara Budzyniak, a na sekretarza zebrania została wybrana Ewa Wojna.
Sołtys złożyła sprawozdanie z działalności sołectwa i dotychczasowego rozdysponowania środków z funduszu sołec-

kiego na 2015 r. Z tych środków zostały
zorganizowane przedsięwzięcia kulturalne
aktywizujące mieszkańców, m.in. spotkanie wielkanocne czy wyjazd do matecznika Mazowsze.
Sołtys poinformowała także o realizacji
wniosków do budżetu przedstawionych
rok temu przez mieszkańców Opaczy
Małej na zebraniu wiejskim, m.in. został
zrealizowany: remont ul. Targowej i zainstalowano na tej ulicy oświetlenie bożonarodzeniowe. W trakcie realizacji jest
budowa kanalizacji i wodociągu w ulicy
Jałowcowej.

W kolejnej części zebrania złożono
wnioski do budżetu gminy na 2016 r., które m.in. dotyczyły utwardzenia ulicy Parkowej, od ul. Klonowej do wiaduktu, uruchomienia komunikacji zbiorowej w Opaczy
Małej czy wykonania na ulicy Czystej twardej nawierzchni.
Na zakończenie mieszkańcy dyskutowali o oświetleniu ulic i odrolnieniu
działek. Rozmawiano o konsekwencjach
wybudowania obwodnicy i o ekranach
wyciszających. Dyskutowano o problemie podwyższania gruntów na działkach.
Itp., itd.

wstać świetlica. Mieszkańcy wnioskowali
o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Mówiono też o zmianach w organizacji ruchu na przejazdach kolejki, na których
WKD zostało zobligowane do zamontowania szlabanów. W zebraniu uczestniczyła
Aurelia Zalewska, radna powiatowa, która
powiedziała, że planowana jest modernizacja ulicy Komorowskiej w Pruszkowie
i łączącej się z nią ulicy Pruszkowskiej
oraz zrobienie w tej ulicy ścieżki pieszo-rowerowej.
W kolejnym punkcie, Agnieszka Paradowska, członek Zarządu Osiedla Gra-

nica, jak również radna gminna, zgłosiła
propozycje do budżetu gminy na 2016
rok. Powiedziała, że Zarząd wnioskuje m.in. o przebudowę ulic Nałkowskiej,
Orzechowej, Wendy, Cynamonowej oraz
Skośnej i Warszawskiej, wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic m.in. Pogodnej, Ciszy Leśniej,
Kubusia Puchatka, Letniej, Czermchyw, wykonanie chodnika przy części
ul. Pruszkowskiej (od ul. Lawendowej do
ul. Czeremchy), budowę centrum sportu czy wykonanie oświetlenia m.in. w ul.
Pogodnej i Gościnnej.

OSIEDLE GRANICA

Z

ebranie zwołał i prowadził Paweł Łąpieś, przewodniczący Zarządu Osiedla
Granica. Odbyło się w miejscowej szkole,
8 września br. Fundusz osiedla na 2016 r.
wynosi 54 180,06 zł i mieszkańcy uchwalili,
aby pieniądze rozdysponować w następujący sposób:
- 20 180,06 zł - zakup wyposażenia (m.in.
krzesła i stoły) do świetlicy, której planowana jest budowa
- 20 000 zł - organizacja imprez aktywizujących mieszkańców (usługi)
- 3 500 zł - organizacja imprez aktywizujących mieszkańców (zakupy)
- 10 500 zł - organizacja zajęć rekreacyjnych
i sportowych dla mieszkańców.
Ważnym punktem spotkania było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla. Przewodniczący powiedział,
że inicjatyw było bardzo wiele. Wspomniał,
że zarząd zorganizował, wspólnie z radnymi Agnieszką Paradowską i Przemysławem
Majtyką, wiele przedsięwzięć: festyn z okazji pierwszego dnia wiosny, latem – festyn
z okazji Dnia Dziecka. Przedstawiciele osiedla Granica jak również mieszkańcy uczestniczyli w imprezie z okazji Dni Gminy Michałowice, jak również w dożynkach gminnych.
W dalszej części zebrania dyskutowano
o wielu sprawach, m.in. stanie dróg. Jak
zapewniał Krzysztof Grabka, wójt gminy
Michałowice, remonty i przebudowy dróg
gminnych są sukcesywnie wykonywane.
Mieszkańcy zwrócili uwagę na skrzyżowanie dróg, ulicy Pruszkowskiej (droga powiatowa) z ulicami Poprzeczną i Lawendową.
To miejsce w przyszłości stanie się centrum
osiedla Granica. Nieopodal bowiem znajduje się plac zabaw dla dzieci, a po drugiej
stronie ulicy, na działce gminnej, ma po-
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PĘCICE

Z

ebranie zwołał i prowadził Waldemar
Widlicki, sołtys Pęcic. Odbyło się 9
września, w miejscowej świetlicy. Fundusz
sołectwa na 2016 r. wynosi 29 636,49 zł.
Mieszkańcy zadecydowali, że kwotę
14 000 zł przeznaczą na zakup i montaż
elementów siłowni zewnętrznej, na terenie
nieopodal świetlicy. Pozostałą cześć, czyli
kwotę 15 636,49 zł - na organizację imprez
aktywizujących mieszkańców.
Wcześniej Waldemar Widlicki przedstawił sprawozdanie z działań Rady
Sołeckiej Pęcic. Powiedział, że mieszkańcy uczestniczyli w wigilii, którą zorganizowała rada, a także w tegorocznych dożynkach. Wieniec wykonany
przez mieszkanki Pęcic zdobył I miejsce
w dożynkach powiatowych, jak również główną nagrodę publiczności. Zaś
kompozycja dożynkowa - II miejsce
podczas gminnych dożynek. W czerwcu dzieci z Pęcic bawiły się na pikniku
w Sokołowie, zorganizowanym wspólnie
przez cztery miejscowości: Suchy Las,
Sokołów, Pęcice i Pęcice Małe. Zostały
zorganizowane także wyjazdy aktywizujące mieszkańców, m.in. do matecznika
Mazowsze.
W sprawach wniesionych mieszkańcy
zgłosili do budżetu gminy Michałowice
na rok 2016 wniosek o uporządkowanie
działki przy transformatorze, a także wnio-

sek o przebudowę ulic w osiedlu Agrykola,
ze wskazaniem na ulicę Kwiatów Polnych,
a także modernizację zjazdu z ulicy Piachy, do ulicy Sokołowskiej.
Krzysztof Grabka, wójt gminy, powiedział o najbliższych planach inwestycyjnych w sołectwie – modernizacja fragmentu drogi Wąskiej (od ulicy Parkowej
do ulicy Zaułek) ma być przeprowadzona

w październiku. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, podczas zebrania, mieszkańcy
przeznaczyli 15 tys. zł z funduszu sołeckiego na rok 2015 na remont tej ulicy. W zebraniu uczestniczył również Piotra Pacyna, pracownik urzędu, który powiedział,
że w miejscach, gdzie było to konieczne,
oczyszczone zostały rowy melioracyjne
i wykonany został drenaż melioracyjny.

- 4 662,38 zł – zdecydowano, aby przeznaczyć na zakup grilla i zainstalowanie
urządzenia do siłowni zewnętrznej.
Podczas zebrania został przyjęty protokół z poprzedniego zebrania. Sołtys
Edward Chruściak przedstawił również
sprawozdanie z prac rady sołeckiej. Powiedział, że wspólnie udało się zakupić
i postawić drewnianą altankę. Koszt całej
inwestycji wyniósł 5 700 zł. Na ten cel były
przeznaczone pieniądze z funduszu sołeckiego na rok 2015. Dodatkowo, w czynie społecznym, mieszkańcy wykonali
z kostki brukowej ścieżkę do altany. Sołtys
dziękował mieszkańcom Suchego Lasu,
którzy byli zaangażowani w to działanie.
Podziękował między innymi Władysławowi Kwaśnemu, który przywiózł materiały
do budowy ścieżki.

Sołtys
powiedział
również,
że
w czerwcu dzieci z Suchego Lasu
uczestniczyły w festynie w Sokołowie
z okazji Dnia Dziecka, a pod koniec
sierpnia sołectwo uczestniczyło w dożynkach gminnych, podczas których
zaprezentowało 4 zabytkowe ciągniki.
Ponad to kompozycja Suchego Lasu
zajęła I miejsce w konkursie gminnym
na najpiękniejszą kompozycję dożynkową.
W kolejnej części zebrania mieszkańcy
zgłaszali wnioski do budżetu gminy Michałowice na rok 2016. We wniosku znalazł się punkt dotyczący budowy świetlicy.
Rozmawiano także o stanie dróg: ulicy
Parkowej i Księdza Woźniaka (droga powiatowa), o konieczności przeprowadzenia remontu tych dróg.

- zajęcia dla dzieci i seniorów – 9 000 zł
- wyjazdy z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego – 5 000 zł
- rozbudowę siłowni plenerowej – 5 000, 64 zł
- prowadzenie strony internetowej Pęcic
Małych – 3 000 zł.
Warto dodać, że obecnie trwają prace wykończeniowe związane z budową
gminnej świetlicy. Jeszcze w tym roku
świetlica zostanie oddana do użytku

mieszkańców. W ubiegłym roku podczas
zebrania mieszkańcy zdecydowali, aby
kwotę ponad 15 000 zł przeznaczyć na
wyposażenie świetlicy. W tej chwili, jak
mówił Zdzisław Krupa, sołtys Pęcic Małych, wspólnie z radą sołecką wybierane są sprzęty do wyposażenia świetlicy:
krzesła, stoły, meble kuchenne i kuchnia
elektryczna.
Ważnym punktem zebrania było spra-

SUCHY LAS

Z

organizował i prowadził je sołtys Edward
Chruściak. Zostało ono zorganizowane
w altanie na terenie placu zabaw przy ulicy
ks. Woźniaka, 11 września br. Mieszkańcy
jednogłośnie zdecydowali, aby fundusz sołecki w wysokości 16 362, 38 zł rozdysponować w następujący sposób:
- 1 500 zł – konserwacja altany
- 2 500 zł – organizacja festynu z okazji
Dnia Dziecka
- 2 000 zł – organizacje uroczystości z okazji Dnia Seniora
- 2 500 zł – zorganizowanie imprezy z okazji zakończenia lata
- 3 200 zł – mieszkańcy zdecydowali, aby
przeznaczyć na modernizację
boiska sportowego (poprawę
murawy, zainstalowanie siatki,
ustawienie ławki itp.)

PĘCICE MAŁE

Z

ebranie odbyło się 14 września, Zwołał
je i prowadził Zdzisław Krupa, sołtys
Pęcic Małych.
Mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali,
aby kwotę funduszu sołeckiego na przyszły rok, w wysokości 36 300, 64 zł, przeznaczyć na:
– wyposażenie świetlicy – 4 300 zł
– imprezy aktywizujące mieszkańców
– 10 000 zł

www.michalowice.pl
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wozdanie sołtysa z działalności sołtysa
i Rady Sołeckiej Pęcic Małych za miniony
rok. Zdzisław Krupa powiedział, że zostały zorganizowane imprezy aktywizujące
mieszkańców, a mianowicie spotkanie
wigilijne oraz piknik rodzinny z okazji Dnia
Dziecka (współorganizowany wspólnie
z Sokołowem, Suchym Lasem i Pęcicami).
Sołtys powiedział również, że rada regularnie spotykała się, odbyło się około 10
zebrań, podczas których omawiane były
bieżące sprawy mieszkańców oraz składane były wnioski m.in. o wycięcie suchych
drzew w ulicy Komorowskiej (droga powiatowa).

W drugiej części zebrania mieszkańcy złożyli swoje propozycje do budżetu
gminy na 2016. Mieszkańcy zgłosili dwa
główne wnioski: odwodnienie Pęcic Małych od ulicy Parkowej do Skowronków
oraz wniosek o przebudowę ulicy Leśnej.
Kolejnym punktem zebrania były sprawy wniesione. Powrócił temat odwodnienia miejscowości. Mieszkańcy Pęcic
Małych z niepokojem patrzą na każdy
deszcz, bo on przynosi wodę, której
u nich zwykle jest za dużo. Stan wód
gruntowych w miejscowości jest bardzo
wysoki. Krzysztof Grabka, wójt, przyznał, że sprawa jest trudna, gdyż w dużej

mierze chodzi o odwodnienie ulicy Komorowskiej, która jest drogą powiatową.
Gmina występowała już w tej sprawie
do starostwa. Zadeklarował zajęcia się
sprawą ponownie.
W zebraniu uczestniczył również
Edward Kozłowski, radny z terenu Pęcic, Pęcic Małych, Sokołowa i Suchego
Lasu. Radny powiedział, że w Sokołowie
powstało Koło Emerytów i zaproponował, aby sąsiedzkie miejscowości (ponieważ są to małe wsie) przyłączyły się
do sokołowskiego Koła Emerytów i Rencistów. Zebrani zgodzili się z propozycją
radnego.

ski do budżetu gminy na rok 2016.
Mieszkańcy wnioskowali, aby w budżecie gminy znalazły się fundusze na modernizację drogi Wspólnoty wiejskiej,
a także na remont pomieszczeń świetlicy
„Oaza spokoju” i zakup dodatkowego
wyposażenia.
W dalszej części dyskutowano m.in.
o doświetleniu ulicy Wąskiej i jej przebudowie oraz modernizacji ulicy Rodzinnej. 	
Krzysztof Grabka, wójt gminy, że już rozpoczęły się prace projektowe związane
z remontem ulicy Wspólnoty wiejskiej.
Ulica ta wymaga wykonania odwodnienia.
Wójt powiedział, że prace będą wykonywane stopniowo.

Podczas zebrania zastanawiano się,
że możliwe jest wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Sokołowskiej, drogi
powiatowej, na której od kilku miesięcy
mieszkańcy zaobserwowali wzmożony
ruch. Dyskutowano także o wyremontowaniu figurki Matki Bożej, która jest wpisana do rejestru zabytków oraz ilości remontów i inwestycji mających miejsce na
terenie Sokołowa. Wójt wyjaśniał jaka jest
struktura wpływów i podziału wydatków
budżetowych. Największe wpływy stanowi
pozycja podatku dochodowego od osób
fizycznych. Natomiast wydatki z budżetu
gminy tak są konstruowane, aby nie pominąć żadnej z 13 gminnych miejscowości.

- rozwijanie komunikacji między mieszkańcami oraz propagowanie aktywnego
udziału w życiu kulturalnym, społecznym
osiedla wraz z popularyzacją działalności
zarządu osiedla: zakupy, w tym nagrody
i wyróżnienia – 2 180,06 zł;
- zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych: huśtawka na placu rekreacji
– 8 000 zł;
- zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz zakup wyposażenia sali multi-

medialnej – 4 000 zł;
- organizacja zajęć oraz imprez sportowo-rekreacyjnych – 14 500 zł;
- organizacja zajęć oraz imprez kulturalno-edukacyjnych – 21 500 zł;
- współfinansowanie wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych organizowanych przez
mieszkańców oraz upowszechnianie idei
samorządności – 2 000 zł,
W sprawozdaniu z działalności Zarządu Osiedla Michałowice za okres od 28

SOKOŁÓW

Z

ebranie zwołał i prowadził sołtys Sokołowa, Bartosz Lewandowski. Zostało
zorganizowane w miejscowej świetlicy
„Oaza spokoju”, 15 września.
Na wstępie sołtys przedstawił protokół
z poprzedniego zebrania, a następnie odczytał sprawozdanie z prac Rady Sołeckiej
Sokołowa. W ostatnim roku, rada zorganizowała dla mieszkańców spotkanie wigilijne, w czerwcu odbył się festyn z okazji
Dnia Dziecka (wspólnie z sąsiedzkimi miejscowościami: Pęcicami, Pęcicami Małymi
i Suchym Lasem), we wrześniu odbył się
piknik „Pieczonego ziemniaka”. Zostały
zorganizowane także wyjazdowe przedsięwzięcia aktywizujące mieszkańców
m.in. do Muzeum Powstania Warszawskiego.
Fundusz sołecki sołectwa Sokołów na
rok 2016 wynosi 25 031, 19 zł. Uczestniczący w zebraniu jednogłośnie ustalili,
aby na imprezy kulturalne przeznaczyć
10 000 zł, zaś na aktywizacjeę mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych - 15 031,19 zł. Obecny na
zebraniu radny Edward Kozłowski powiedział, że w najbliższym czasie planowana
jest modernizacja oczka wodnego przy
ulicy Rodzinnej. Powiedział, że zgłosiła się
firma, która za możliwość wejście w teren
działki, przeprowadzi modernizację i zagospodaruje teren wokół oczka wodnego.
Ważnym punktem zebrania były wnio-

OSIEDLE MICHAŁOWICE

O

dbyło się 16 września 2015 r., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Michałowicach
Podjęto na nim uchwałę, że środki z funduszu osiedla na 2016 r. – 54 180,06 zł
zostaną przeznaczone na:
- rozwijanie komunikacji między mieszkańcami oraz propagowanie aktywnego
udziału w życiu kulturalnym, społecznym
osiedla wraz z popularyzacją działalności
zarządu osiedla – 2 000 zł;
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maja do 16 września 2015 r. przewodniczący zarządu Mariusz Kaźmierczak m.in.
przedstawił: Zarząd osiedla spotykał się
pięciokrotnie, wprowadził stałe dyżury
dla spotkań z mieszkańcami – w pierwszy poniedziałek miesiąca, od godz. 18
do 19 przy ul. Raszyńskiej 34. Przy wejściu do Biblioteki Gminy Michałowice
umieszczona została skrzynka listowa zarządu, do której mieszkańcy mogą wrzucać kartki z informacjami o sprawach do

załatwienia. Zarząd osiedla zorganizował trzydniowy turniej gier planszowych.
Uczestniczył także w rodzinnych podchodach, przygotowując konkurs wypieków
i wyprzedaż garażową. Mieszkańcy mogli
uczestniczyć w zajęciach gimnastycznych, plastycznych oraz nauce tańca towarzyskiego.
Dyskusja o licznych sprawach trwała do
późnych godzin. Wójt gminy Michałowice,
Krzysztof Grabka odpowiadał na wiele py-

tań, omówił dużo zagadnień. Rozmawiano
o estetyce osiedla i ekologii o nasilającym
się ruchu samochodów. Dyskusja ta zaowocowała wnioskami do budżetu gminy.
Znalazły się wśród nich m.in. realizacja
własnego ujęcia wody wraz ze stacją jej
uzdatniania, remont ul. Świętego Kazimierza, budowa w Regułach zespołu szkolno-przedszkolnego czy budowa kolejnych
odcinków ścieżki rowerowej w Regułach,
wzdłuż ul. Granicznej.

wany wyjazd aktywizujący najmłodszych
mieszkańców do Warszawy, podczas
którego odbyła się m.in. gra miejska na
Starówce. Wkrótce odbędą się: wyjazd
do matecznika Mazowsze oraz II bieg patrolowy.
Jednym z pierwszych punktów zebrania
było przedstawienie przez sołtys Reguł
Magdalenę Krajnik-Partykę nowego komendanta Komisariatu Policji w Michałowicach (z siedzibą w Regułach) - komisarz
Małgorzaty Pietrusiak. W dosyć długiej
rozmowie z mieszkańcami policjantka tłumaczyła m.in., że jeśli ktoś podejrzewa, iż
łamane jest prawo i jeśli nie ma pewności
(np. coś dziwnego dzieje się na posesji
sąsiada), to niech koniecznie telefonuje
na policję. – My sprawdzimy – zapewniła.
Wypowiedzi komendant uzupełniali dzielnicowy aspirant sztabowy Tomasz Piątek
oraz aspirant Robert Cichecki – asystent
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy

Powiatowej Policji w Pruszkowie.
Sekretarzem zebrania została wybrana
Natalia Chudzyńska-Stępień. Przy stole
prezydialnym zasiadł i głos zabierał Eugeniusz Strzelecki – radny, do niedawna sołtys Reguł (przez kilka kadencji).
W znaczącej części zebrania mieszkańcy
dyskutowali o nurtujących ich sprawach
miejscowości. Na liczne pytania odpowiadał wójt gminy Michałowice, Krzysztof
Grabka.
Na zakończenie zostały przedstawione propozycje do budżetu gminy. Znalazły się wśród nich m.in. zabezpieczenie
środków na zrealizowanie, przy udziale
powiatu pruszkowskiego, inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Regulskiej, wykonanie projektu i wybudowanie
nowego budynku świetlicy, oświetlenie
ścieżki rowerowej do Michałowic, czy remont ulic (m.in. Słonecznej, Przytorowej,
Orzeszkowej).

łectwa, uciążliwościach (np. hałas związany z ruchem samochodów na oddanej
właśnie do użytku S 8) – liczne pytania
zadawano wójtowi gminy Michałowice
Krzysztofowi Grabce – po wielu rozmowach z wójtem; mieszkańcy sformułowali
wnioski do budżetu gminy, wśród których

znalazły się m.in. wykonanie chodnika na
ul. Kasztanowej, projekt ul. Zgody, wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Borowskiego czy nasadzenie drzew wzdłuż
trasy S8.
Na sekretarza zebrania wybrana została
Agata Borychowska.

REGUŁY

Z

ebranie odbyło się 17 września 2015 r.,
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Michałowice w Regułach.
Uchwalono, że kwota 54 180,06 zł z funduszu sołeckiego zostanie przeznaczona
na:
- organizację imprez kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców –
40 000 zł;
- działania sportowe i rekreacyjne – 10 000 zł;
- wykonanie i umiejscowienie punktu /tablicy informującej o historii Reguł – 4 180,06 zł.
Sołtys Magdalena Krajnik-Partyka
przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej od 10 kwietnia
br. 31 maja został zorganizowany festyn
z okazji Dnia Dziecka, 26 czerwca odbył
się bieg patrolowy po zabytkowym parku, 31 sierpnia reprezentacja sołectwa
wzięła udział w dożynkach gminnych,
uczestnicząc w konkursie na dożynkową
dekorację. 13 września został zorganizo-

MICHAŁOWICE-WIEŚ

P

odczas zebrania, które odbyło się 18
września 2015 r., w budynku przy ul.
Raszyńskiej 34 podjęto uchwałę, że fundusz sołecki na 2016 r. – 38 847,10 zł zostanie przeznaczony na:
- imprezy i wyjazdy kulturalne aktywizujące
mieszkańców (usługa) – 17 923,55 zł;
- imprezy i zajęcia sportowe i rekreacyjne aktywizujące mieszkańców (usługa) –
17 923,55 zł;
- imprezy i wyjazdy kulturalne aktywizujące mieszkańców (zakupy) – 1 500 zł;
- imprezy i zajęcia sportowe i rekreacyjne aktywizujące mieszkańców (zakupy)
1 500 zł.
Adriana Król-Popiel – sołtys i radna,
przedstawiła sprawozdanie z działalności od 16.09.2014 r. do 17.09.2015 r.:
Systematycznie odbywały się warsztaty
rysunku i malarstwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych; zostały zorganizowane
warsztaty z bajką oraz warsztaty cukiernicze; zabawa ostatkowa, wybudowano łódź, odbyły się podchody rodzinne,
piknik „Pożegnaj lato z sąsiadem”, spływ
kajakowy.
Po długiej dyskusji m.in. o bezpieczeństwie na ulicach sołectwa, estetyce so-

www.michalowice.pl
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Sołectwo Komorów

21

września zebranie zwołał Artur Kostera,
sołtys sołectwa Komorów. Zaproponował, aby fundusz w wysokości – 54 180, 06 zł
rozdysponować w następujący sposób:
– na działania kulturalne i społeczne aktywizujące mieszkańców przeznaczyć – 21 000 zł,
– na zakup i montaż siłowni zewnętrznej –
20 500 zł,
– na organizację zajęć sportowych – 5 500 zł
– na zakup drewnianego podestu do tańców
– 2 180,06 zł
– utrzymanie świetlicy – 5 000 zł.
Następnie przystąpiono do głosowania.
Wszyscy obecni na zebraniu mieszkańcy jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem przedstawionego przez sołtysa wniosku.
Ważnym punktem zebrania było sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za mijający rok. Artur Kostera powiedział, że zostały

zorganizowane dla mieszkańców imprezy:
spotkanie wielkanocne, dzień dziecka oraz impreza na początek lata – wianki. Ponadto
mieszkańcy pojechali do matecznika Mazowsze. Sołtys dodał, że rada sołecka spotkała się
dziesięć razy. Podczas zebrań dyskutowano
o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego, jak również omawiane były sprawy bieżące.
Artur Kostera, raz jeszcze przypomniał
mieszkańcom, że systematycznie organizowane są zajęcia dla mieszkańców. Zajęcia gimnastyczne, które finansowane są z funduszu sołeckiego, odbywają się w każdą środę o godz.
18.00. W piątki w godz. 18.00 - 20.00 odbywa
się kurs tańca (również jest finansowany z funduszu sołeckiego). Emeryci z Koła Emerytów
spotykają się w czwartki o godz. 17.30.
Dodatkowo mieszkańcy mogą uczestniczyć w zajęciach usprawniających, które

organizowane są przez Komorowskie Stowarzyszenie Seniorów i Osób Dotkniętych
Chorobą Parkinsona. Zajęcia odbywają się
w poniedziałki i środy w godz. 10.00 – 13.00.
Zapraszamy.
Sołtys dodał, że jeszcze w tym roku, zgodnie z zagospodarowaniem funduszu sołeckiego na rok 2015 zostanie zorganizowana
impreza „Andrzejki” i spotkanie wigilijne.
Kolejny punkt zebrania dotyczył wypracowania wniosku do budżetu gminy na rok
2016. Wśród nich znalazły się m.in. modernizacja dróg Polnej, Starej Drogi i Głównej,
utwardzenie ul. Wschodniej i wykonanie remontów w Kaliszowym Gaiku. W sprawach
wniesionych mieszkańcy raz jeszcze podnieśli temat starych, spróchniałych drzew w Alei
Starych Lip, które stanowią zagrożenie. Dyskutowano o stanie dróg.

Omawianych było wiele tematów. Dyskutowano o modernizacji centrum Komorowa, jak również o remontach dróg. Michał
Jeżewski powiedział, że przedsięwzięciem
Zarządu był zakup i montaż stojaków na rowery. Te stojaki już są zainstalowane, przy
stacji kolejki WKD, przy kościele, szkole i bibliotece. Powiedział też, że Zarząd zakupił
kilkanaście leżaków, które są rozstawiane na
placu Paderewskiego Niestety siedem leżaków zginęło. Podczas zebrania omawiany
był również temat rozbudowy szkoły, w której nauka, po wyposażaniu sal, rozpocznie
się w styczniu. Krzysztof Grabka, dodał, że
wraz z rozbudową zostały m.in. wymienione
instalacje w całym kompleksie.
Podjęty także został temat remontu Alei
Marii Dąbrowskiej. Zarząd Osiedla wskazał, że w tym temacie są trzy punkty zapalne, a mianowicie: szpaler świerków wzdłuż
ulicy, który bezprawnie został zasadzony,

rozwiązanie organizacji ruchu przy szkole
(parking przy szkole) i wjazd do posesji
od ulicy Podhalańskiej do kapliczki. Rozmawiano także o zaśmiecaniu miejscowości reklamami – śmieci pionowe, dbałości
o komorowski starodrzew, o ciągłym zaśmiecaniu miejscowości, a w szczególności o wycinaniu drzew wzdłuż trasy kolejki
WKD.
Mieszkańcy podjęli uchwałę, zaproponowaną przez Zarząd jako wniosku do budżetu
gminy na rok 2016 o przeznaczenie 300 tys. zł
na wynajem lokalu, wyposażenie i pokrycie
kosztów działalności komorowskiego domu
kultury.
Michał Jeżewski poinformował również
mieszkańców, że rezygnację z członkostwa
w Zarządzie Osiedla Komorów złożyła Agata
Zatorska. W najbliższym czasie odbędzie się
zebranie i wybory uzupełniające - powiedział
przewodniczący Zarządu.

Osiedle Komorów

Z

ebranie, które odbyło się 22 września,
prowadził Michał Jeżewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów. Zaproponował by kwotę funduszu osiedla w wysokości 54 180, 06 zł. przeznaczyć na:
-34 000 zł aktywność kulturalną i edukacyjną oraz sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców,
-11 000 uzupełnienie zieleni i małą architekturę (stojaki na rowery),
-3 000 zł prowadzenie strony internetowej
www.komorow.pl wraz z newsletterem
-4 000 zł dokarmianie i sterylizacja bezdomnych zwierząt
-2 180,06 zł materiały informacyjne i biurowe
itp.
Głosami wszystkich mieszkańców został
przegłosowany zaproponowany przez przewodniczącego podział środków osiedla Komorów na rok 2016.
Zebranie trwało prawie cztery godziny.
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Opacz-Kolonia

O

dbyło się 23 września 2015 r. w świetlicy. Przed zebraniem, w oczekiwaniu na drugi termin, z mieszkańcami
spotkał się aspirant sztabowy Tomasz
Piątek – dzielnicowy Opaczy, Michałowic i Reguł. Posterunkowy uczulał osoby
starsze na wyłudzenia na wnuczka, policjanta czy agenta, by nie dały się nabrać.
Apelował także, by mieszkańcy wyraźnie
oznaczali swoje posesje – zdarzają się
przypadki, że karetka pogotowia błądzi.
W trakcie zebrania mieszkańcy jednogłośnie podjęli uchwałę, że fundusz
sołecki na 2016 r. – 54 180, 06 zł zostanie przeznaczony na: zajęcia kulturalne:
52 180,06 zł, a na zajęcia sportowe –
2 000 zł.
Sołtys Grażyna Grabka złożyła sprawozdanie z działalności. W listopadzie 2014 r.,
w świetlicy, z okazji Święta Niepodległości, w wykonaniu zespołów wokalnych,
dorosłych „Czerwone Korale” i dziecięcego „Czerwone Koraliki odbył się koncert

pieśni patriotycznych. Zorganizowana
została wycieczka do Karolina, siedziby
zespołu „Mazowsze”. W świetlicy zorganizowano: dla dzieci imprezę mikołajkową,
tradycyjnie, jak co roku spotkanie wigilijne;
w 2015 r.: w styczeń bal przebierańców,
tłusty czwartek, Dzień Kobiet (wystąpił Dariusz Biernacki – baryton), spotkanie wielkanocne, VII Piknik Rodzinny z okazji Dnia
Dziecka; w czerwcu został zorganizowany
II Rodzinny Spływ Kajakowy. Dla dzieci została zorganizowana wycieczka do twierdzy Modlin. W czasie wakacji instruktor
prowadził zajęcia sportowe. Mieszkańcy
Opaczy-Kolonii wzięli udział w Dożynkach
Gminnych. Systematycznie odbywają się
zajęcia w świetlicy – raz w tygodniu zespołów wokalnych „Czerwone Korale”
i Czerwone Koraliki”, zajęcia z pilatesu, raz
w miesiącu przyjeżdża teatrzyk.
Dyskutowano m.in. o hałasie spowodowanym sąsiedztwem Południowej Obwodnicy Warszawy. Proponowano np.

zasadzenie drzew przy ekranach dźwiękochłonnych. Mieszkańcy dyskutowali o bezpieczeństwie ruchu drogowego – szalejący kierowcy ul. Centralną przy przystanku
gimbusa. Padały propozycje, jakie jeszcze
zajęcia mają odbywać się w świetlicy, np.
dla starszych dzieci z eksperymentów
naukowych. Elżbieta Zawadzka zaproponowała, że bezpłatnie będzie prowadziła zajęcia z szydełkowania. Po dyskusji
zgłoszono wnioski do budżetu gminy na
2016 r., które dotyczyły m.in. przebudowy
ulic w Opaczy-Kolonii czy modernizacji
oświetlenia w sołectwie.
Sołtys Grażyna Grabka zaproponowała, by mieszkańcy telefonowali do niej
lub wysyłali e-maile, jeśli mają sprawę.
Rozdała ulotki z planem zajęć w świetlicy. Wiele spraw wyjaśniał, na pytania odpowiadał Krzysztof Grabka – wójt gminy
Michałowice, mieszkaniec Opaczy-Kolonii. Na sekretarza zebrania została wybrana Bożena Kamińska.

Nowa Wieś

O

dbyło się 24 września,
w świetlicy wiejskiej. Zwołał je, a także prowadził, Marian Bośka, sołtys Nowej Wsi.
W tym roku fundusz sołecki
wynosi 54 180, 06 zł. Zanim
jednak doszło do odczytania
przez sołtysa propozycji zagospodarowania
funduszu
sołeckiego na rok 2016, Maria Bośka przedstawił sprawozdanie z działalności rady
sołeckiej, której członkowie
spotkali się dziesięć razy.
Następnie Elżbieta Biczyk,
przewodnicząca Rady Gminy
Michałowice,
przedstawiła
sprawozdanie z wydatkowania funduszu sołeckiego za
rok 2015. Wspomniała wydarzenia i imprezy, które wspólnie udało się zorganizować.
A mianowicie były to koncerty, spotkanie z okazji Dnia Kobiet, spotkania przy ognisku,
przedstawienia dla dzieci,
bal choinkowy, warsztaty wykonywania filcowej biżuterii,
gimnastyka dla pań a także
zabawa andrzejkowa i inne.
Przewodnicząca dodała, że
jeszcze w tym roku planowany jest koncert z okazji Dnia
Niepodległości,
warsztaty
haftu i zabawa choinkowa
dla dzieci.
Następnie Marian Bośka,
w imieniu Rady Sołeckiej Nowej Wsi zaproponował, aby
środki z funduszu sołeckiego

przeznaczyć na zakup kolejnych urządzeń zewnętrznych
do gimnastyki -17 000 zł,
zajęcia sportowe - 9 000 zł,
na cykl zajęć z samoobrony
- 4 034,40 zł., na działalność
kulturalną - 22 000 i na zakupy związane z ich organizacją - 2 145, 66 zł. Mieszkańcy
jednogłośnie opowiedzieli się
za takim rozdysponowaniem
środków.
W kolejnej części zebrania
był czas na składanie propozycji i wniosków do budżetu gminy Michałowice na
rok 2016. Znalazły się wśród
nich m.in. modernizacja ul.
Magnolii, Sasanek, Wiosen-

nej, Łąkowej, Warszawskiej,
dokończenie budowy kanalizacji Nowej Wsi, budowa
strefy rekreacji na działce
przekazanej przez Wspólnotę Gruntową czy wymiana nawierzchni ul. Wspólnej
i Wiśniowej.
Następny punkt zebrania to
sprawy wniesione, powrócił
temat bezpieczeństwa drogowego na ulicy Głównej (droga
powiatowa).
Wnioskowano
by w porozumieniu z powiatem pruszkowskim powstała sygnalizacja świetlna na
skrzyżowaniu ulicy Głównej
z drogą wojewódzką 719. Kolejnym tematem nurtującym

www.michalowice.pl

mieszkańców jest nadmiernie rozwijająca się populacja
dzików, które dużymi stadami
podchodzą pod domostwa
lub wybiegają na drogi. Niestety, jak powiedział Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, tego problemu, po
protestach ekologów, obecnie nie można rozwiązać. Zostało wstrzymane pozwolenie
na odstrzał stu dzików.
W zebraniu uczestniczył
również Paweł Kordys, radny z Nowej Wsi, sekretarzem
zebrania była Elżbieta Biczyk,
przewodnicząca rady gminy,
Beata Izdebska-Zybała
Stanisłąw Szałapak 
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BIEŻĄCE INFORMACJE GMINY

REMONTY, INWESTYCJE, PRZETARGI

• Gminne Przedszkole w Michałowicach powiększyło się
o 3 oddziałowy budynek, który został wykonany w systemie
modułowym. Umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” podpisano 20 kwietnia br., a obiekt był już gotowy 31 sierpnia br.,
także najmłodsi mieszkańcy wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2015-2016 mogą korzystać z nowych sal. Powierzchnia
użytkowa wynosi blisko 400 m2. Zostały wbudowane 3 sale
dydaktyczne, z szatniami, węzłami sanitarnymi, a także pomieszczenie administracyjne i zespół pomieszczeń do rozdawania posiłków wraz ze zmywarką. Oprócz podstawowych
instalacji (wodnej, ogrzewania i kanalizacji) obiekt posiada
instalację wentylacyjną i klimatyzację.
• Zakończyła się przebudowa ul. 3 Maja w Komorowe. Był
to III etap przebudowy tej ulicy. Został zmodernizowany ostatni fragment na odcinku od ul. Moniuszki do Alei Starych Lip,
o łącznej długości 230 mb. (wartość inwestycji: 261.990,00 zł).
W Michałowicach został przebudowana ul. Widok na całej
długości, 250 mb. (wartość inwestycji 232.470,00 zł). Na drogach tych została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa
oraz z kostki betonowej. Równocześnie zostaną wyregulowane studzienki i zawory. Inwestycje przeprowadziła firma Fal-Bruk z Warszawy.
• Zakończyła się przebudowa ulicy Daktylowej w Opaczy-Kolonii, o długości 170 mb. W drodze zostały wykonane
prace odwodnieniowe, natomiast nawierzchnia z destruktu
bitumicznego została zastąpiona nawierzchnią z kostki betonowej. Inwestycję o wartości 198.500,00 zł wykonywała firma
Margot z Warszawy.
• W Regułach przy ul. Złotej Rybki, została wybudowana
sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Inwestycję o wartości
61 378,25 zł wykonywała firma Usługi Budowlane Grądzki
Waldemar z Gołkowa. Wybudowana sieć kanalizacyjna ma
długość 110,7 m, zaś wodociągowa - 124,60 m.
• Ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż ul. Aleja Powstańców
Warszawy ma długość blisko 1300 mb. Kończy się nieopodal
rzeki Raszynki. Jednak niebawem, zostanie przedłużona o kolejny odcinek, dzięki wykonaniu nad rzeką kładki, której długość będzie wynosiła 13,5 m, zaś szerokość użytkowa chodnika - 3 m. Kładka zostanie połączona z istniejąca ścieżką, gdyż
zostanie dobudowany odcinek o długości 22 m. Inwestycję
o wartości 517 520.66 zł wykona firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD” Zbigniew Frąk z Radomia. Całość powinna zostać oddana do użytkowania do końca października.
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• Wkrótce kolejne 2 km dróg w naszej gminie zostaną
zmodernizowane. Trwają postępowania przetargowe na
przebudowę ulic: Krótkiej w Michałowicach, Miodowej w sołectwie Komorów, Wiśniowej, Wiosennej oraz Wandy i Heleny
w Nowej Wsi, Sportowej w Komorowie, Poniatowskiego w Michałowicach-Wsi oraz Kalinowej w Granicy.
Ulica Krótka w Michałowicach zostanie przebudowana
na odcinku o dł. 130 mb, od ul. Parkowej do ul. Polnej. Ulica
nie ma odwodnienia, zaplanowano więc wykonanie sieci kanalizacji deszczowej. Nastąpi regulacja studzienek i zaworów.
Ulica będzie miała nową nawierzchnię asfaltową. Nastąpi także remont zjazdów.
Przebudowa ul. Miodowej, wraz z łącznikiem w ul. Stare
Sady w sołectwie Komorów, odbędzie się na łącznej długości 262 mb. Polegała będzie na wykonaniu nowej nawierzchni
i podbudowy ciągu pieszo-jezdnego, wraz z odwodnieniem.
Planowany jest także remont istniejących zjazdów indywidualnych, które zostaną wykonane z kostki brukowej. Roboty maja
być prowadzone etapami. Przebudowywane odcinki jezdni
będą niedostępne dla ruchu. Dopuszczone do ruchu będą pojazdy mieszkańców i służb ratunkowych.
Ulica Wiśniowa, wzdłuż której znajduje się jednorodzinna zabudowa, zostanie przebudowana na odcinku 385 mb.
Zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa ulicy. Po
stronie zachodniej drogi zostanie wybudowany chodnik.
Natomiast ulica Wiosenna w Nowej Wsi zostanie przebudowana na długości 170 mb. Obecnie droga nie posiada kanalizacji deszczowej, zaplanowano więc odwodnienie ciągu
pieszo-jezdnego. Jezdnia będzie wykonana z betonowej
kostki brukowej. W obydwu ulicach, w celu wyeliminowania wzrostu prędkości pojazdów, zaplanowano, że zostaną
wykonane progi zwalniające. Przebudowane zostaną także
zjazdy z posesji.
Nowa nawierzchnia ulicy Sportowej w Komorowie, na
odcinku 430 m, od ul. Kraszewskiego do ul. Okrężnej, zaplanowano, że zostanie wykonana z kostki brukowej. Wzdłuż
ulicy ma powstać chodnik. Planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej. Istniejące wyniesione skrzyżowanie z ulicą Prusa zostanie przebudowane. Prace będą wykonywane
w dwóch etapach: pierwszy od ul. Kraszewskiego do ul. Prusa, drugi zaś od ul. Prusa do ul. Okrężnej. W czasie prac,
ulica będzie całkowicie zamknięcia, z wyłączeniem dojazdu
do posesji.
Ulica Wandy i Heleny w Nowej Wsi zostanie przebudowana
na odcinku 444 mb. Droga biegnie w obszarze zabudowy jednorodzinnej i stanowi dojazd od posesji. Obecna nawierzchnia
z płyt betonowych zostanie zastąpiona kostką brukową. Wraz
z przebudową ulicy zostanie wykonane odwodnienie.
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Ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Poniatowskiego w Michałowicach-Wsi – to pierwszy etap tej inwestycji.
Ulica zostanie zmodernizowana na odcinku od ul. Wesołej
do ul. Kasztanowej, o łącznej długości 386 mb. Zostanie wymieniona nawierzchnia asfaltowa. Na całej długości planuje
się wykonanie chodnika z kostki brukowej. Ulica posiada odwodnienie, które odprowadzane jest do wypustów kanalizacji
deszczowej.
Przebudowa ul. Kalinowej w Granicy odbędzie się na długości 350 m. Nawierzchnia i zjazdy zostaną wykonane z kostki brukowej. Natomiast pobocze będzie wykonane z kruszywa i zostało zaprojektowane, jako pobocze chłonne. Zostanie
wykonany także próg spowalniający. Planowana inwestycja
zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu.
Planowana rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy w Regułach jest już drugim etapem tej inwestycji. W tej fazie zaplanowano także wykonanie 100 m odcinka ul. Przytorowej.
Nawierzchnia parkingu, jak i wybudowanego fragmentu ulicy
będzie wykonana z kostki brukowej. Wokół powstanie chodnik. Odwodnienie parkingu zostanie podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej.
• Zaplanowano wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej
w sołectwa Komorów, w ul. Wschodniej oraz w Michałowicach, w Al. Topolowej – trwają postępowania przetargowe. W Komorowie zaprojektowana sieć kanalizacyjna ma
długość 168,5 m. Równocześnie zostanie przebudowany
istniejący gazociąg wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy. W Michałowicach sieć kanalizacyjna powstanie na odcinku 781 mb. Zostaną wybudowane przykanaliki. Obecnie
rozpoczęły się prace związane z budową sieci wodociągowej
w tej ulicy.
• Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych, o łącznej długości ok. 1315 mb, w tym: w Granicy - ul. Orzechowej na
długości ok. 115 mb (ciąg pieszo-jezdny, elementy odwodnienia), ul. Śliwkowej na długości ok. 105 mb (ciąg pieszo-jezdny,
elementy odwodnienia), ul. Cynamonowej na długości ok. 75
mb (ciąg pieszo-jezdny, elementy odwodnienia); ul. Reja, na
odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej, na długości
ok. 420 mb (ciąg pieszo jezdny, elementy odwodnienia) w Michałowicach-Wsi - ul. Poniatowskiego, na odcinku od granicy
z gminą Raszyn do ul. Borowskiego, na długości ok. 600 mb
(jezdnia). Projekty powinny zostać wykonane do końca br.
• Planowana jest modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie gminy Michałowice, w Komorowie, w ul. Starego
Dębu, w Granicy, w ul. Pruszkowskiej, Osieckiej, Jedliny, Podleśnej, w Regułach, w ul. Berberysowej i Dereniowej, w Michałowicach-Wsi, w ul. Szarej. Równocześnie ma nastąpić
wymiana szafek sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie
punktów świetlnych, linii oraz słupów oświetlenia ulicznego.
Prace powinny być wykonane do końca listopada.
• Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie odwodnienia w ul. Słowików i Skowronków w Pęcicach Małych wraz z przebudową kolidujących przyłączy
gazowych. Inwestycje o wartości 199.810,74 zł wykona konsorcjum firm: INSBUD Stanisław Bystrzycki (lider) i INSBUD-BIS Rafał Bystrzycki (partner) z Pruszkowa.
• Wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy,
o łącznej długości ok. 3.950 mb. w tym: w Opaczy Kolonii (ul.

Środkowa i Ryżowa na długości ok. 620 mb - odcinek od końcówki istniejącej ścieżki w ul. Środkowej od strony wschodniej do stacji WKD przy ul. Ryżowej); w Michałowicach-Wsi
(ul. Borowskiego na długości ok. 890 mb; ul. Poniatowskiego - na długości ok. 720 mb - odcinek od granicy z Gminą
Raszyn do ul. Borowskiego; ul. Kasztanowa na długości ok.
1.000 mb wraz z przebudową, wydłużeniem przepustu na rz.
Raszynce - odcinek od ul. Poniatowskiego do granicy z Gminą Raszyn) oraz w Michałowicach i Opaczy Małej (ul. Parkowa
- na długości ok. 720 mb - odcinek od ul. Szkolnej w Michałowicach do ul. Borowskiego w Opaczy Małej). Dokumentację
wykona Studio Largo S.C. z Młochowa.

POZOSTAŁE

• Rada Gminy Michałowice uchwałą nr IX/69/2015 r z dnia 3
lipca 2015 r. zatwierdziła taryfę za zbiorową dostawę wody
i zbiorowe odprowadzenie ścieków w wysokości:
1) 3,96 zł netto za 1 m3 wody przeznaczonej do spożycia
przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych za zużytą wodę do 3 m3 na osobę na miesiąc,
2) 4,96 zł netto za 1 m3 wody przeznaczonej dla innych odbiorców oraz osób fizycznych w gospodarstwach domowych
za zużytą wodę powyżej 3 m3 na osobę na miesiąc,
3) 8,95 zł netto za dostawę 1 m3 wody bezpowrotnie zużytej,
4) 6,50 zł netto za 1 m3 ścieków komunalnych odprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych,
5) 6,32 zł netto za 1 m3 ścieków komunalnych, odprowadzonych
do gminnych urządzeń kanalizacyjnych, dla nieruchomości posiadających przydomowe przepompownie ścieków, które czerpią energię do pracy z gospodarstwa domowego Dostawcy.
Taryfa ta obowiązuje od dnia 01.09.2015 r. do dnia 31.08.2016 r.
• W kilku lokalizacjach na terenie gminy, została uruchomiona usługa, która umożliwia mieszkańcom bezpłatny dostęp
do internetu. Współpracę z gminą Michałowice podjęła firma
P.T. INTER-MEDIA sp. z o.o., która jest dostawcą usługi, zapewniając, we wskazanych poniżej miejscach, szybkie łącze
i nielimitowany dostęp do sieci WiFi.
Strefy z bezpłatnym WiFi :
– Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców
Warszawy 1 – parter
– strefa rekreacji w Regułach, ul. Wiejska
– strefa rekreacji w Michałowicach, ul. Szkolna
– ogródek jordanowski w Opaczy-Kolonii, ul. Ryżowa 90
– Kaliszowy Gaik w Komorowie, ul. Kaliszany 18
– Granicka Polanka w Granicy, ul Poprzeczna
Aby móc skorzystać z usługi, na urządzeniu należy wybrać
wśród dostępnych sieci WiFi – ptim.pl - Darmowy Internet,
a następnie zapoznać się z regulaminem. Po jego zaakceptowaniu będzie można połączyć się z bezpłatnym internetem.
Automatycznie, jako pierwsza, włączy się strona gminy www.
michalowice.pl
• Do 19 grudnia br. W przychodniach lekarskich: w Michałowicach – Res-Med, ul. Ludowa 7 oraz w Komorowie - Arka,
ul. Berylowa 34 i Zdrowie, ul. Turkusowa 5 , będą wykonywane bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców
gminy Michałowice:
– urodzonych przed 1 stycznia 1951 r.
– rencistów
– osób objętych opieką GOPS Michałowice
– rolników pobierających emerytury rolnicze.
Aby się zaszczepić trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty
oraz legitymację rencisty lub emeryta.

www.michalowice.pl

UG 

9

Wybory
Wydarzenia

W 71. rocznicę Powstania Warszawskiego – uroczystość w Pęcicach
W niedzielę, 2 sierpnia, w Pęcicach odbyły się obchody
upamiętniające 71. rocznicę
Powstania
Warszawskiego
oraz bitwę i egzekucję w Pęcicach, a także 69. rocznicę uroczystości pogrzebu i poświęcenia pomnika-mauzoleum.

O

dbył się 49. Rajd „Po kamienistej drodze”, koncert
pieśni patriotycznych, msza
święta, a także apel poległych. Obchody rocznicowe
zorganizowane zostały pod patronatem wójta gminy Michałowice, Krzysztofa Grabki, staraniem Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego,
przy współpracy żołnierzy
kombatantów AK oraz towarzyszy walki powstańców poległych w Pęcicach.
Uroczystość rozpoczęła się
w kościele pw. Apostołów Piotra
i Pawła koncertem pieśni patriotycznych, zatytułowanym „Poległym chwała wolność żywym”.
Wystąpił Warszawski Chór Polonia pod dyrekcją Zbigniewa
Szablewskiego. W programie
koncertu były pieśni patriotyczne: Warszawianka, Hymn Armii
Krajowej, Alarm, Warszawskie
dzieci, Smutna rzeka, Hej chłopcy, Modlitwa do Bogarodzicy, To
nie powtórzy się już, Pokolenia,
Marsz Mokotowa, Pałacyk Michla, Modlitwa harcerska.
O godzinie 11 rozpoczęła się
msza św. w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych w Powstaniu Warszawskim. Mszę
świętą odprawił ksiądz Grzegorz
Jasiński, proboszcz miejscowej
parafii. W homilii ksiądz Jasiński
wspomniał młodych żołnierzy,
którzy walczyli z okupantem i oddali życie za Ojczyznę. Powiedział
też, że wierzy w to, że „Miłością
z nieba Bóg lud swój obdarzył”.
Prosił by wierni również głęboko
wierzyli i ufali Bogu.
W uroczystościach rocznicowych wzięło udział wielu gości,
między innymi Czesław Łukasik,
bohater walki pod Pęcicami,
członkowie rodzin poległych żołnierzy, ale również przedstawiciele środowisk kombatanckich,
m.in. prof. Leszek Żukowski,
prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej, mjr Maciej Krokos, żołnierz Powstania Warszawskiego,
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współorganizator uroczystości
w Pęcicach, przewodniczący
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
Obrońców Ojczyzny. Obecna
na uroczystości była Anna Maria Anders, córka generała broni
Władysława Andersa, a także
Bożena Żelazowska, zastępca
Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Olgierd Dziekoński,
sekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta, posłanka Barbara
Czaplicka, Jan Starzyński, prezydent Pruszkowa, przedstawiciele
powiatu pruszkowskiego, gminy
Michałowice i gmin ościennych.
Bardzo licznie przybyli mieszkańcy Pęcic i innych miejscowości
gminy Michałowice.
Podczas uroczystości przy
pomniku-mauzoleum głos zabrał
Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, który przywołał słowa
powstańczej piosenki „To nie powtórzy się już” i dodał, że głęboko w to wierzy. Jednocześnie też
zapewnił, że pomnik-mauzoleum
Orląt Pęcickich otoczony jest
troską i pamięcią. Wszystkich
zebranych zaprosił na uroczystość, która, jak każdego roku,
odbędzie się w październiku
i uczestniczyć w niej będzie młodzież szkolna. W czasie uroczystości wystąpiła także Bożena
Żelazowska i Olgierd Dziekoński,

którzy raz jeszcze przypomnieli
tragizm losów warszawskich powstańców. Mówili także, że należy im się nasza pamięć i zaduma
nad tym, iż powstańcy swoje życie oddali w obronie Ojczyzny.
Ważnym momentem uroczystości rocznicowych było
wręczanie medali i dyplomów.
Medalem „Obrońcy Ojczyzny”
1939 – 1945 został odznaczony Czesław Łukasik, w uznaniu
wybitnych zasług położonych
w walce o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Medalem
„Pro Partia” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci
o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni
zostali Zdzisław Brzeziński, burmistrz Piastowa w latach 19902010, Jerzy Pamrów, prezes Klubu Turystyczno-Krajoznawczego
„Varsovia” i Roman Żuchowski,
pracownik Urzędu Gminy Michałowice, kierownik Referatu Kultury i Spraw Społecznych, który
od lat zaangażowany jest w organizację imprez rocznicowych
w Pęcicach.
Od 1967 roku, bez przerwy,
przy pomniku-mauzoleum w Pęcicach odbywa się uroczysty
apel poległych, oddający hołd
poległym i zamordowanym żołnierzom AK. Jak zawsze jest on
podniosłą częścią uroczystości.
Tak było także w tym roku. Kapral
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Robert Kopański odczytał imiona,
nazwiska i pseudonimy 91 żołnierzy, którzy zginęli w Pęcicach.
(*) Żołnierze Wojska Polskiego
z 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych oddali
salwy honorowe. Potem nastąpił
moment składania wieńców na
pomniku Orląt Pęcickich przez
przedstawicieli urzędów i organizacji, który został rozpoczęty
postawieniem płonącego znicza
przez Czesława Łukasika.
Występ orkiestry wojskowej
z Warszawy, a następnie strażacka grochówka, na którą zostali
zaproszeni uczestnicy, zakończyły uroczystości w Pęcicach.
(*) Żołnierze Armii Krajowej z IV
Oddziału Ochota, próbując przedostać się do lasów sękocińskich,
poprzez Reguły i Pęcice, natknęli się na Niemców. Rankiem, 2
sierpnia 1944 r. powstańcy stoczyli w Pęcicach z przeważającymi siłami niemieckimi krwawy
bój, w którym poległo trzydziestu
jeden, a sześćdziesięciu pojmanych jeńców, w przeważającej
części młodziutkich powstańców, Niemcy wymordowali. Pomnik w Pęcicach jest unikalnym
miejscem wśród polskich nekropolii, bowiem ofiary spoczywają
w tym samym miejscu, w którym
poległy.
Beata Izdebska-Zybała 
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Dożynki gminy Michałowice
30 sierpnia, w Michałowicach odbyły się
dożynki gminy Michałowice. Rozpoczęła
je msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia
NMP, a po mszy, na łące przy ul. Księdza
Jerzego Popiełuszki festyn, który trwał do
nocy.

N

a dziedzińcu, wchodzących do kościoła przywitał ks. proboszcz Marek
Małkiewicz.
Kazanie wygłosił ks. prałat Leon Firlej: –
Zgodnie z wielowiekową tradycją przyszliśmy podziękować Bogu za chleb upieczony
w polskim piecu, prosić, by nam go nie zabrakło. Jakże długa była droga do chleba: pełna
znoju, potu rolnika. Doceńmy jego pracę. (…)
Dożynki są świętem wszystkich. Jesteśmy
jedną polską rodziną.
Po mszy korowód z dożynkowymi kompozycjami wyruszył na teren przy ul. Księdza
Jerzego Popiełuszki. Na czele jechała bryczka
ze starościną i starostą dożynek oraz wójtem,
Krzysztofem Grabką, przewodniczącą rady
gminy, Elżbietą Biczyk, radnymi i sołtysami.
Korowód zamykały zabytkowe traktory, którymi na gminne dożynki przyjechali mieszkańcy
Suchego Lasu.
Przybywający na festyn tłum, witał ze sceny
Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej śpiewem „Plon, niesiemy plon”.
Starostowie dożynek, Danuta Kamińska
i Edward Chruściak wręczyli wójtowi, Krzysztofowi Grabce chleb wypieczony z tegorocznej mąki. Wójt przywitał wszystkich zebranych
i podziękował rolnikom za ich ciężką pracę.
Na scenie chlebem podzielił się z radnymi,
sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli, którzy następnie częstowali uczestników
dożynek specjalnie upieczonymi na ten dzień
bułeczkami. W tym samym czasie zespół Politechniki Warszawskiej rozpoczął część artystyczną, w odświętnych ludowych – barwnych strojach tańczył i śpiewał.
Starościna dożynek, Danuta Kamińska
mieszka w Opaczy-Kolonii. Od 36 lat prowadzi wraz z mężem 5 ha gospodarstwo
(uprawa warzyw i ziemniaków). Obecnie jest
członkiem Rady Powiatowej Mazowieckiej
Izby Rolniczej. Starosta dożynek, Edward
Chruściak mieszka w Suchym Lesie. Wraz
z żoną, od 30 lat prowadzi gospodarstwo rolne o profilu zbożowym (pow. 3.5 ha). Od tego
roku jest jest sołtysem sołectwa Suchy Las.
Stopniowo na teren przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki przybywało coraz więcej
osób. Dla dzieci oraz dorosłych czekało wiele
atrakcji. Uśmiechnięte gospodynie szybko
i z ogromną wprawą smarowały smalcem ze
skwarkami kromki chleba oraz rozdawały kiszone ogórki. Po drugiej stronie placu stanęły
stoiska sołectw i osiedli. Przedstawiciele Michałowic-Wsi częstowali cistami orazi wodą
z miętą i cytryną. Na stoisku królowała łódź
„Sołtyska”, wykonana przez mieszkańców
sołectwa. Obok, na stoisku osiedla Micha-

łowice, można było orzeźwić się napojem
z miętą. Kolejne stanowisko: Opaczy-Kolonii – obsługiwała go największa liczba społeczników. Panie, w większości (panowie też
oczywiście pomagali) przygotowały nie tylko
miętowy napój, ale również herbatę i kawę
oraz upiekły dużo, dużo ciasta. Przybył tłum
i zjadł, nawet dosyć szybko – ponieważ było
bardzo smaczne.
Przez cały czas trwania festynu można
było odwiedzać stanowiska historycznego
rękodzieła artystycznego. Prządki cierpliwie
tłumaczyły, używając eksponatów, jak wełnę,
zamienia się w pasek, czy barwny, świąteczny stój ludowy. Chłopcy chętnie przychodzili
popracować w kuźni, wykuwając podkowy
czy z pomocą mincerza i jego sprzętu - przy-
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gotowywali monety. Obok historycznych stanowisk znajdowała się wystawa zwierząt hodowlanych, gdzie można było zobaczyć m.in.
owieczki, króliki, koguty, kozy czy osła.
Pomiędzy wszelkiego rodzaju stoiskami przygotowano ogromny plac zabaw.
Obok ogromnych dmuchańców i trampolin
znajdował się różnorodny sprzęt sportowy,
dzięki któremu można było wyszaleć się
na tysiąc sposobów, przy okazji wzmacniając swoją tężyznę fizyczną. Pod długim
namiotem odbywały się rozgrywki w gry
planszowe. Dużym powodzeniem cieszyło się malowanie buziek, robienie tatuaży
i własnoręczne zdobienie koszulek. Po
występie ludowego zespołu Politechniki
Warszawskiej wójt Grabka podziękował
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mieszkańcom Pęcic - Zofii Jarzębowskiej,
Krystynie Olszak, Bogumile Seń, Barbarze
Więch, Sylwestrowi Jarzębowskiemu, Waldemarowi Widlickiemu i Markowi Wojdyńskiemu za zaangażowanie i pracę włożoną
w przygotowanie i zaprezentowanie gminnego wieńca dożynkowego podczas tegorocznych powiatowych dożynek - zdobywcę I miejsca w konkursie na najpiękniejszy
wieniec w kategorii „Tradycja pokoleń”
i zdobywcę głównej nagrody publiczności.
Następnie wójt wręczył nagrody zwycięzcom konkursu na najładniejszą kompozycję dożynkową (I miejsce – sołectwo Suchy
Las, II miejsce – sołectwo Pęcice, III miejsce – sołectwo Nowa Wieś) oraz kapelusz
dożynkowy damsk i (I miejsce – Katarzyna Wieciech z Suchego Lasu, II miejsce –
Aleksandra Świątek z Granicy, III miejsce
– Anna Janczak z Pęcic Małych) i męski
(I miejsce – Rafał Kupnowicki z Pęcic Małych, II miejsce – Szymon Kamiński z Opaczy-Kolonii, III miejsce – Daniel Cendrowski
z Michałowic).
Występy mieszkańców rozpoczęły zespoły
wokalne z Opaczy-Kolonii: „Czerwone Koraliki” i „Czerwone Korale”, pod kierunkiem Renaty Włodarek. Następnie specjalnie przygotowaną na tegoroczne dożynki piosenkę, pod
kierunkiem Piotra Gwiazdeckiego, wykonał
chór seniorów „Michałowiczanka”.
Ochotnicza Straż Pożarna z Nowej Wsi,
w ogromnym kotle, przywiozła pyszną grochówkę, którą częstowała mieszkańców.
Straż z dumą zaprezentowała także najnowszy nabytek OSP – wspaniały wóz bojowy
o długości 11 m długości i wadze do 32 ton
(pełne zbiorniki), którego zakup został współfinansowany przez Gminę Michałowice.
Zabawa przed sceną na dobre – najpierw
dzieci – zaczęła się podczas występu kwartetu „Rampa” Czworo aktorów tańcząco i śpiewająco wykonało spektakl pt. „Pamparampa”,
składający się z dziecięcego repertuaru (np.
piosenek „Pociąg” czy „Cztery słonie”).
Z angielska nazwany The Ukraina Folk zespół zaśpiewał i zatańczył utwory po polsku
i ukraińsku. (Powstał we Lwowie, ale teraz
jego członkowie mieszkają na Warmii i Mazu-

rach). The Ukraina Folk rozbawiła publiczność
do czerwoności. Jednak kropkę nad i postawiła „Melodia Band”, grupa znana z programu „Jaka to melodia” Brunetka i blondynka
na przemian grały na saksofonach i śpiewały, i tańczyły, a cały czteroosobowy zespół
(akompaniament) wsparła para znakomitych

tancerzy (utytułowanych wieloma nagrodami na międzynarodowych turniejach tańca)
nie tylko popisywała się swoimi umiejętnościami, ale tancerze udzielali również lekcji
tańca licznie zgromadzonej publiczności.
Koncert zakończył się po godz. 22:00, bisami.

Stanisław Szałapak 

„Pejzaż Wewnętrzny” Andrzeja Żurańskiego
W Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice
do końca października można zobaczyć
wystawę malarską Andrzeja Żurańskiego
pt. „Pejzaż wewnętrzny”.

A

rtysta urodził się w 1954 r. w Warszawie. Od najmłodszych lat interesowała
go sztuka i architektura, jednak nie podjął
studiów zgodnych z kierunkiem swoich zainteresowań. Czytając literaturę i kopiując
obrazy dawnych mistrzów zdobył wiedzę
i umiejętności w dziedzinie malarstwa olejnego. Pierwsza indywidualna wystawa jego
prac zorganizowana przez Biuro Wystaw
Artystycznych odbyła się w 1984 r. w salach
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zamku w Książu. Początkowo fascynowało
go malarstwo impresjonistów, stopniowo
zaczął sięgać do swojej wyobraźni gdzie
znalazł nieprzebrane bogactwo tematów.
Obecnie, jak sam mówi, interesuje go świat
wewnętrznych przeżyć człowieka, pokłady
jego wyobraźni i skojarzenia.
W Bibliotece wystawionych jest 21 obrazów na płótnie oraz 9 obrazów olejnych
na deskach, gdzie oryginalność obrazów
podkreślona jest przez użycie desek ze
starej beczki z autentycznymi metalowymi
okuciami. Zapraszamy.
Prace artysty można również zakupić.
Zespół biblioteki w Michałowicach 
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Pożegnanie lata „Potańcówka na dechach” w Granicy
W sobotę, 12 września, odbyła się na
placu zabaw w Granicy impreza z okazji
pożegnania lata. W zabawie uczestniczyło
wielu mieszkańców Granicy, jak również
Krzysztof Grabka, wójt gminy, z żoną i radni
gminni. Zabawa trwała do późnego wieczora. Wszyscy świetnie się bawili.

C

hoć sobota nie była zbyt ciepła i słoneczna to jednak atmosfera na imprezie z okazji pożegnania lata w Granicy była
gorąca.
Organizatorzy, czyli przewodniczący Zarządu Paweł Łąpieś, członkowie Zarządu,
jak również radni: Agnieszka Paradowska
i Przemysław Majtyka, po raz pierwszy,
zaprosili mieszkańców na „potańcówkę
na dechach”. I sądząc po panującej na imprezie, wspaniałej atmosferze, był to dobry
początek. Przy dźwiękach muzyki rozrywkowej znakomicie bawili się mieszkańcy
Granicy. Najpierw dzieci, wieczorem, gdy
zrobiło się nieco ciemniej – dorośli. Pod
koniec za bawy wybrany został król i królowa zabawy – potańcówki na dechach
w Granicy. Jednogłośnie jury wybrało panią Teresę i jej męża Jerzego. Gratulujemy!
Podczas zabawy było wiele atrakcji
dla najmłodszych. Dzieci bawiły się na dmu-

chanych zamkach. Były konkursy przy muzyce. Organizowała je Agnieszka Paradowska,
która wszystkie dzieci biorące udział w konkurach obdarowywała nagrodami: książkami, kolorowankami i święcącymi pierścieniami. Dla dzieci znakomitą okazją do zabawy
były również wozy strażackie i samochód
policji, które tego wieczora mogły oglądać.
Atrakcją był piknikowy poczęstunek:
kiełbaski z grilla, jak również strażacka
grochówka. Była gorąca herbata. Dla tych,
którzy nie mieli ochoty tańczyć, organizatorzy przygotowali dwa ogniska. W cieple
i świetle płomieni można było porozma-

wiać z sąsiadem i jednocześnie ogrzać się.
Wspaniałą wydarzeniem podczas „potańcówki na dechach” był pokaz z płonącymi pochodniami, jak również eksplozja
sztucznych ogni. Pokazy te bardzo podobały się zebranym na pikniku mieszkańcom, a w szczególności dzieciom.
Zabawa przy muzyce trwała do późnych
godzin wieczornych, wraz z upływającym
czasem, przybywało tancerzy. Wszyscy
świetnie się bawili i jednogłośnie uznali, że
„potańcówkę na dechach” trzeba powtórzyć
za rok!
Beata Izdebska-Zybała 

Michałowice-Wieś „pożegnało lato z sąsiadem”
12 września 2015 r., po raz drugi,
przy zbiegu ulic Kasztanowej i Kolejowej w Michałowicach-Wsi odbył się
rodzinny piknik pn. „Pożegnaj lato
z sąsiadem”.

R

ok temu, 20 września na pikniku
pogoda dopisała – słońce świeciło
mocno. Tym razem, mimo iż mieszkańcy Michałowic-Wsi mieli już klimatyczną
jesień – pochmurno i zimno, ale nie spadła ani kropla deszczu (astronomiczna
zaczyna się 23 września), bawili się do
późnej nocy – rozgrzewając się przy
ognisku.
Najbardziej oczywiście rozgrzewały
dobrosąsiedzkie rozmowy – przy własnoręcznie pieczonej na ognisku, wcale
nie przysłowiowej, kiełbasce oraz przy
smakołykach rozłożonych na długim
stole pod namiotem, przygotowanych
przez gospodynie: sałatki, „koreczki”,
pasta z suchych pomidorów…; słodkości: babeczki.
Animatorki zabaw dla dzieci Żaneta
i Asia zadbały o to, by dzieciaki nie nudziły się ani przez chwilę. Najdłużej
organizowały zabawy z chustą animacyjną.
Chyba największą atrakcją było znalezienie przez dzieci na chuście konika polnego. – Jaki ładny – krzyczały.
Po chwili któryś z chłopaków ostrożnie

przeniósł konika w bezpieczne miejsce
poza plac zabaw.
Dzień był pochmurny, więc zmrok zapadł szybko i kolejne zabawy odbywały
się przy świetle ogniska.
Żaneta i Anna potrafiły zamienić dziecko w mumię – owijając papierem toaletowym, ale na krótko. Dziecko szybko
robiło się niecierpliwe, zaczynało się
ruszać i „bandaże” rozpadały się. Organizowały różnego rodzaju biegi z torami
przeszkód, z czołganiem się przez pla-
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stikowe tunele czy przechodzeniem
przez kółka hula-hoop. Nie wszyscy
zwyciężali, ale każde dziecko zdobywało nagrody – opaski odblaskowe owijające się na ręce i odblaski przyczepiane
do plecaka – tornistra.
Mimo chłodu, w ciepłej atmosferze
zabawa trwała do późna. Impreza została zorganizowana przez sołtys Adrianę
Krol-Popiel, w ramach funduszu sołeckiego.

Stanisław Szałapak 
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Sokołów 2015 – piknik Pieczonego Ziemniaka
Piknik Pieczonego Ziemniaka jest już tradycją w Sokołowie.
Każdego roku w imprezie tej uczestniczy wielu mieszkańców
Sokołowa. Obecny na pikniku był także Krzysztof Grabka, wójt gminy i miejscowi radni.

I

mpreza odbyła się 12 września. Zorganizował ją sołtys Bartosz Lewandowski i Rada Sołecka Sokołowa. I choć pogoda
tego dnia nie była piknikowa, przed południem padał deszcz
i było dość chłodno, nie zniechęciło to mieszkańców. Tuż po
szesnastej „Oaza Spokoju” zaczęła się wypełniać uczestnikami festynu. Na boisku, dzieci pod okiem instruktora, rozgrywały mecze piłki nożnej. Rodzice entuzjastycznie im kibicowali.
Największą atrakcją Pikniku są oczywiście pieczone ziemniaki, które jak każdego roku, dostarczane są przez miejscowych gospodarzy. W tym roku, z solą, smakowały wybornie!
Organizatorzy zapraszali również na pieczoną kiełbasę i inne
potrawy z grilla. Była gorąca herbata i kawa. Dla wielu mieszkańców była to znakomita okazja, by spotkać sąsiada i w miłej
atmosferze porozmawiać.
Wspaniałym pomysłem była wspólna fotografia mieszkańców Sokołowa. Zrobił ją Krzysztof Gajownik, który specjalizuje
się w wykonywaniu fotografii i robieniu filmów z wysokości.
Krzysztof Gajownik wykorzystując sprzęt dron (bezzałogowy
statek powietrzny) wykonał zdjęcie mieszkańcom Sokołowa
z wysokości około 10 m. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, wystąpił zespół muzyczny, który wykonywał znane
utwory muzyki rozrywkowej. Na początku uczestnicy chętnie
słuchali muzyki, nieco później chętnie też tańczono. Tańce były
także świetną rozgrzewką, wrześniowy wieczór nie był najcie-

plejszy. Poczęstunek był sfinansowany z funduszu sołeckiego,
zgodnie z decyzją mieszkańców podczas zebrania.
W pikniku uczestniczyło wielu mieszkańców Sokołowa, jak
również mieszkańców pobliskich miejscowości. Na pikniku
obecny Krzysztof Grabka, wójt gminy, życzył wszystkim zebranym udanej zabawy. Uczestniczył w nim również Edward
Kozłowski, radny.


Beata Izdebska-Zybała 

Impreza plenerowa w Komorowie
19 września odbyła się na placu Paderewskiego w Komorowie
sportowa impreza plenerowa „Aktywny Komorów”. Na sportową
sobotę w sąsiedzkim gronie zaprosił mieszkańców Zarząd
Osiedla Komorów.

A

trakcji było bardzo dużo, odbyła się wycieczka rowerowa
dla dzieci i dorosłych. Wycieczkę zaplanował i przeprowadził
Piotr Kamiński, komorowski radny. Odbył się, pod okiem instruktora, spacer z kijami – nordic walking a także zajęcia jogi i zumby.
Jogę prowadziła Anna Błaszczyk, mieszkanka Granicy.
Największą atrakcją sobotniej imprezy były biegi. Organizatorzy przygotowali biegi na 5 km dla kobiet i bieg na 5 i 10 km
dla mężczyzn. Trasa biegu na 5 km zaczynała się przy ulicy
Prusa (nieopodal przedszkola Sióstr Misjonarek) a następnie
biegła ulicą Nadarzyńską, Norwida i Reja, wzdłuż lasu, a następnie ulicą Filmową, Norwida, Nadarzyńska i Reja. Pierwsze
miejsce w biegu kobiet na 5 km zajęła Iza Gajewska, drugie:
Ewa Wardak, trzecie: Dorota Zielińska. W biegu panów, na 5
km, pierwsze miejsce zajął: Arkadiusz Łęczycki, drugie: Paweł
Wichniak, trzecie: Jacek Kulpik. Natomiast w biegu na 10 km
pierwsze miejsce zajął Andrzej Miedziejewski, drugie: Kuba Popielarski, trzecie: Arkadiusz Pajdosz. Gratulujemy!
Ponadto organizatorzy imprezy wyróżnili dwóch zawodników. Wyróżniony został Krzysztof Krysiński, który na trasie
biegu zachował postawę fair play - pomógł drugiemu zawodnikowi, tracąc szansę na zwycięstwo. Jak również organizatorzy docenili wysiłek Andrew Bibika, zawodnika, który
pomylił trasę i przebiegł dłuższy dystans niż 10 km. Wszyscy
zwycięzcy otrzymali nagrody, wśród nich był sprzęt sportowy – rowerowy i sprzęt do biegania. Organizatorzy podziękowali organizacji Parkrun Pruszków za pomoc w organizacji biegu.
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Wspaniałą atrakcją dla dzieci były dmuchane kule - bamper
balls, ścianka wspinaczkowa, labirynty umieszczone na drzewach,
a także boisko do gry w tenisa.
Ostatnią atrakcją był mecz siatkówki, który (taki był plan) rozegrać mieli członkowie Zarządu Osiedla Komorów i Zarząd Osiedla
Michałowice. Ostatecznie jednak uczestnikami meczu był Zarząd
Osiedla Komorów, a po drugiej stronie był Mariusz Kaźmierczak
– przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice i mieszkańcy Michałowic.
Impreza plenerowa „Aktywny Komorów” zorganizowana została
w budżetu funduszu sołeckiego Osiedla Komorów, zgodnie z głosowaniem mieszkańców.

Beata Izdebska-Zybała 
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Pożegnanie lata - zabawa taneczna w Kaliszowym Gaiku
W sobotę, 26 września, odbył się piknik
„Pożegnanie lata”. Na terenie Kaliszowego Gaiku organizatorzy przygotowali ognisko, były również tańce.

P

iknik „Pożegnanie lata” dla mieszkańców
sołectwa Komorów odbył się po raz drugi. Przygotowała go rada sołecka, sołtys Artur
Kostera, Katarzyna Parzyńska, radna, a także
mieszkańcy, którzy bardzo chętnie wspierają
i uczestniczą w działaniach sołectwa Komorów. Członkowie rady podkreślają, że dzięki
dobrej współpracy i zaangażowaniu mieszkańców prace organizacyjne, a tażde porządkowe
po zakończeniu imprezy, przebiegły bardzo
sprawnie.
Jako pierwsi na piknik przybyli rodzice
z dziećmi. Dzieci tańczyły, częstowały się
słodyczami, a także bawiły na pobliskim
placu zabaw.
Wieczorem zapłonęło ognisko. Wszyscy z wielkim entuzjazmem zgromadzili się
wokół ognia. Tym bardziej, że dzień nie był
zbyt ciepły. Były momenty, że padał niewielki deszcz. Ale pogoda nie była oczywiście przeszkodą w dobrej zabawie. Mieszkańcy piekli kiełbaski, ziemniaki i jabłka,
albo po prostu grzali się przy ognisku. Wokół rozchodził się miły zapach pieczonych
potraw.
Nieopodal był przygotowany także grill,
a na nim szaszłyki. Był również stół z owocami i pysznymi ciastami i ciasteczkami.

Gorąca kawa i herbata. Organizatorzy zachęcali do częstowania się.
W pikniku uczestniczył Krzysztof
Grabka, wójt gminy Michałowice, z żoną,
a także radni gminy. Obecna była Elżbieta Biczyk, przewodnicząca Rady Gminy.
Podczas gdy przy ognisko skupili się
amatorzy ciepła, tuż obok (pod płóciennym zadaszeniem) zgromadzili się entuzjaści tańca. Oni również znakomicie się
rozgrzewali w tańcu. Tego wieczoru grał
zespół Forte. Muzycy znani są już komorowianom. Wspólnie bowiem bawiono
się podczas imprezy karnawałowej. Przy

dźwiękach muzyki popularnej, ale też
klasycznych standardów zabawa trwała
do 22. Wszyscy świetnie się bawili.
Piknik na „Pożegnanie lata” stanie się
pewnie komorowską tradycją. Tradycją
jest, że mieszkańcy spotykają tuż przed
Bożym Narodzeniem na spotkaniu opłatkowym. W tym roku również organizatorzy serdecznie zapraszają na wigilię w sąsiedzkim gronie. Do zobaczenia!
Impreza sfinansowana została z funduszu sołeckiego Sołectwa Komorów, zgodnie z głosowaniem mieszkańców.
Beata Izdebska-Zybała 

Zawody wędkarskie nad Zalewem w Komorowie
W niedzielę, 13 września, odbyły się Towarzyskie Zawody
Spławikowe o Puchar Wójta Gminy Michałowice. Krzysztof
Grabka, wójt Gminy Michałowice, został odznaczony medalem
za zasługi dla rozwoju wędkarstwa w Polsce.

Z

awody odbyły się nad Zalewem w Komorowie. Wędkarze
bladym świtem rozpoczęli połowy i łowili do południa. Zawody zostały zorganizowane przez Zarząd Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego w Pruszkowie, a ich głównym realizatorem był Tadeusz Stępień, mieszkaniec Pęcic Małych, członek zarządu, który wspiera wiele miejscowych inicjatyw. Impreza odbyła się pod patronatem wójta gminy Michałowice,
który wytrwale kibicował wędkarzom.
W zawodach wzięło udział dwudziestu wędkarzy. Po zakończeniu połowów wszystkie złowione ryby były ważone. W kategorii
juniorów pierwsze miejsce zajął Damian Piotrkowicz, drugie –
Eryk Królikowski, a trzecie – Michał Frankiewicz. Czwarte miejsce
zajęła (jedyna uczestniczka zawodów) Ewa Tykwińska. W kategorii seniorzy 50+ pierwsze miejsce zajął Kazimierz Olszak, drugie
miejsce zajął Tomasz Pogorzelec, trzecie – Jacek Wójcicki. Natomiast w kategorii seniorów pierwsze miejsce zajął Szymon Gzula.
On też został zwycięzcą zawodów. Tego dnia złowił najwięcej ryb,
a także złowił największą rybę – okazałego, ponad trzykilogramowego leszcza. Drugie miejsce w kategorii seniorzy zdobył Łukasz
Kowalczyk, trzecie miejsce - Kazimierz Leleniak.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy, a także nagrody - sprzęt wędkarski.

Po uroczystości wręczenia dyplomów i pucharu dla najlepszego zawodnika zawodów organizatorzy uhonorowali medalem, wójta gminy Michałowice, Krzysztofa Grabkę. Medal
wręczył Wojciech Kamiński, prezes Koła Polskiego Związku
Wędkarskiego w Pruszkowie, a także Tadeusz Stępień, organizator zawodów. Medal Krzysztofowi Grabce został przyznany za zasługi dla rozwoju wędkarstwa w Polsce. Zatwierdzony
został uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego.
Po zawodach wszyscy zawodnicy zgromadzili się przy grillu.


Beata Izdebska-Zybała 

www.michalowice.pl
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Ważne telefony …

URZĄD
URZĄD GMINY
GMINY MICHAŁOWICE
MICHAŁOWICE

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

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

telefony bezpośrednie:
telefony
bezpośrednie:
Telefony
bezpośrednie:

0 – Kancelaria ogólna;
0 ––Kancelaria
Kancelariaogólna;
ogólna;
2 – Dowody i meldunki;
2 ––Dowody
Dowodyi meldunki;
i meldunki;
3
3 –––Działalność
Działalność
gospodarcza;
Działalnośćgospodarcza;
gospodarcza;
4 – Awarie wodno-kanalizacyjne;
4 ––Awarie
Awariewodno-kanalizacyjne;
wodno-kanalizacyjne;
5 – Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych;
5 ––Rozliczanie
opłat
wodno-kanalizacyjnych;
Rozliczanie
opłat
wodno6 – Podatki;
6 – Podatki;
-kanalizacyjnych;
7
7
Inwestycje
wodno-kanalizacyjne;
6 –––Inwestycje
Podatki; wodno-kanalizacyjne;
8 – Utrzymanie dróg;
8
7 ––Utrzymanie
Inwestycjedróg;
wodno-kanalizacyjne;
9 – Odpady komunalne, utrzymanie po9
komunalne,
8 ––Odpady
Utrzymanie
dróg; utrzymanie porządku i czystości;
i czystości;
9 –rządku
Utrzymanie
porządku i czystości,

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

10 – Zieleń;

–– Zieleń;
10
Zieleń;
1010
– Zieleń;
11 – Numery porządkowe nieruchomości
– Numeryporządkowe
porządkowe nieruchomości
1111
– Numery
nierui dzierżawa gruntów;
i dzierżawa
gruntów; gruntów;
chomości
i dzierżawa
– Podział nieruchomości i rolnictwo;
12
– Podziałnieruchomości
nieruchomości i rolnictwo;
1212
– Podział
13 – Planowanie przestrzenne;
13 i–rolnictwo;
Planowanie przestrzenne;
– Zamówienia Publiczne;
14
– Zamówienia
Publiczne;
1314
– Planowanie
przestrzenne;
15 – Promocja;
– Promocja; Publiczne;
1415
– Zamówienia
– Kultura i sprawy społeczne;
16
– Kultura i sprawy społeczne;
1516
– Promocja;
17 – Obrona cywilna.
– Obronai sprawy
cywilna.społeczne;
1617
– Kultura
17 – Zarządzanie kryzysowe.

– 22 350-91-11
Odpady
– 22 350-91-11
Kasa:Odpady
22 350-91-14
Rozliczanie opłat za odpady – 22 350-91-12
Rozliczanie
opłat za odpady
350-91-12
(czynna:
pon. 9.15-16.30,
wt.-pt.– 22
8.15-15.30,
Rozliczanie faktur za wodę i kanalizację – 22 350-91-30
Rozliczanie
faktur za miesiąca
wodę i kanalizację
– 22do
350-91-30
w ostatni
dzień roboczy
kasa czynna
12.00)
kasa: 22 350-91-14 (czynna: pon. 9.15-16.30, wt-pt 8.15-15.30,
dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 12.00)
w
w ostatni
ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 12.00)

kasa: 22
350-91-14
(czynna:
pon. 9.15-16.30,
wt-pt 8.15-15.30,
Rozliczanie
faktur
za wodę
i kanalizację
– 22 350–91–30

odpady komunalne;

GMINNE
GMINNE jEDNOsTkI
jEDNOsTkI
ORGANIZACYjNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYjNE
ORGANIZACYJNE
• Gminny OśrOdek POmOcy SPOłecznej
••Gminny
GminnyOśrOdek
OśrodekPOmOcy
PomocySPOłecznej
Społecznej
Gminy michałOwice
Gminy
GminymichałOwice
Michałowice
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
Reguły,
Powstańców
Warszawy
1,
Reguły,ul.ul.Aleja
Aleja
Powstańców
Warszawy
1,
05-816 Michałowice,
05-816
Michałowice,
05-816
Michałowice,
tel. 22 350-91-20, fax 22 350-91-21
tel.
350-91-20,
fax 22
tel.2222
350–91–20,
fax350-91-21
22 350–91–21
• zeSPół ObSłuGi ekOnOmicznO••zeSPół
ObSłuGi
ekOnOmicznOZespół Obsługi Ekonomiczno-Admini-adminiStracyjnej
Szkół
-adminiStracyjnej Szkół
stracyjnej
Szkół
Reguły,
ul. Aleja
Powstańców Warszawy 1,
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
Reguły,
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
05-816
Michałowice,
05-816 Michałowice,
05-816
Michałowice,
tel.
22 350-91-60,
fax 22 350-91-61
tel. 22 350-91-60, fax 22 350-91-61

tel. 22 350–91–60, fax 22 350–91–61

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

• zeSPół Szkół OGólnOkSztałcących

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

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

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

• Gminne PrzedSzkOle

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

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

WAŻNIEjsZE
WAŻNIEjsZE
TELEFONY
WAŻNIEJSZE TELEFONY
telefOn alarmOwy – 112

telefOn
–– 112
telefOn alarmOwy
alarmOwy
112– 112
TELEFON
ALARMOWY

POLICJA
997
POlicja – –
997
POlicja – 997
Komisariat
Policji w Regułach
komisariat
Policji w regułach
05–816 Michałowice;
ul. Kuchy 15
komisariat Policji w regułach
05–816
Michałowice; 22
ul. Kuchy
15
tel.
22
723–41–70,
604–65–00
05–816 Michałowice; ul. Kuchy
15
tel.
22 723-41-70, 22 604-65-00,
22 753–40–46
tel.
22 723-41-70, 22 604-65-00,
Sekretariat
604-65-02
Sekretariattel.
tel.22
604–65–02
Sekretariat
tel.
2222
604-65-02
fax.
fax. 22
22604-64-06
604–64–06
fax.
22
604-64-06
(wszystkie telefony czynne całodobowo)
(wszystkietelefony
telefony
czynne
całodobowo)
(wszystkie
czynne
całodobowo)
Komenda Powiatowa
komenda Powiatowa
komenda
Powiatowa
22 758– 60–
81 do 85, 22 604–62–13
22 758-60-81 do 85, 22 604-62-13
22 758-60-81 do 85, 22 604-62-13

STRAŻ POŻARNA – 998
Straż POżarna
– 998
Państwowa
Straż
Pożarna Pruszków
Straż POżarna
– 998
Państwowa
Straż Pożarna
Pruszków
Telefon
alarmowy
22 758–77–01
Państwowa Straż Pożarna
Pruszków
Telefon
alarmowy
22 758-77-01
Ochotnicza
Straż
Pożarna w Nowej Wsi
Telefon
alarmowy
22 758-77-01
ul. Główna 2
Ochotnicza
Straż
w Nowej
Wsi
tel. alarmowy
22Pożarna
758–26–87,
692–773–871
Ochotnicza
Straż
Pożarna
w Nowej
Wsi
ul. Główna 2
ul. Główna 2
POGOTOWIE
ENERGETYCZNE
tel.
alarmowy 22 758-26-87,
881-444-552– 991
tel. alarmowy 22 758-26-87, 881-444-552

Rejon Pruszków tel. 22 738–23–00
Rejon
W-waenerGetyczne
(ul. Włodarzewska)
POGOtOwie
– 991
POGOtOwie enerGetyczne – 991
Rejon
Pruszków
tel. 22 738-23-00
tel.
22
821-52-11
Rejon Pruszków tel. 22 738-23-00
Rejon W-wa (ul. Włodarzewska)
Rejon
W-wa (ul. Włodarzewska)
POGOTOWIE
tel.
22 821-52-11 GAZOWE – 992
tel. 22 821-52-11

Awarie: 22 667–30–73 do 78

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

POGOtOwie GazOwe – 992

POGOtOwie
–– 992
POGOtOwie GazOwe
GazOwe
992
STAROSTWO
POWIATOWE
Awarie:
22 667-30-73 do 78
tel.
22
738–14–00
Awarie: 22 667-30-73 do 78

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ
POwiatOwe
I StarOStwO
SANITARNEJ
StarOStwO
POwiatOwe
tel. 22 738-14-00 Gospodarki
Przedsiębiorstwo
tel. 22 738-14-00
Wodno–Ściekowej GEA–NOVA Sp. z o. o.
05–082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 38
Oświetlenie
OŚWIETLENIE uliczne
ULICZNE
Oświetlenie
uliczne
OŚWIETLENIE
ULICZNE
awarie:
697–229–002
Firma „ŚWIĘCKI,
konserwacja@swiecki.pl,
Firma
CIEŚLIKOWSKI
tel. 22 720-39-07
Firma
„ŚWIĘCKI,
konserwacja@swiecki.pl,
serwis:
tel.
695–380–695,
693–860–083
Firma
CIEŚLIKOWSKI
tel. 22 720-39-07
tel. 692-469-767

POGOtOwie ratunkOwe – 999

POGOtOwie
999
POGOtOwie
ratunkOwe
999
Krótka,
Ludowa,ratunkOwe
Mickiewicza,–– Ogrodowa,
Parkowa
od ul. Polnej
do ul. Klonowej;
nOcna–POmOc
medyczna
– 22 753-81-37
nOcna POmOc medyczna – 22 753-81-37
Partyzantów,
Raszyńska
– od
ZOZ „Piastun”;
Piastów; ul.
Rejaul.1 Jesionowej
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1
dotel.
ul. 22
Szkolnej,
Regulska – od ul. Cichej
723-11-47
tel. 22 723-11-47
do ul. Spacerowej, Rumuńska, Rynkowa,
PrzychOdnie lekarSkie
PrzychOdnie
lekarSkie
Słowackiego,
Sportowa,
Szkolna, Wojska
„Arka” Komorów, ul. Berylowa 34
„Arka” Komorów,
Polskiego,
Żytnia) ul. Berylowa 34
tel. 22 758–00–85
tel. 22 758–00–85
Pogotowie
MPWiK 784 021 226

RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7
RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7
tel. 22 753–04–04
OŚWIETLENIE
ULICZNE
tel. 22 753–04–04
AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
Przychodnia
Lekarska ZDROWIE
–
Firma
CIEŚLIKOWSKI,
tel. 22 720–39–07
awarie
Sieci
kanalizacyjnej
i
Sanitarnej
Przychodnia
Lekarska
ZDROWIE
ADMAR-U
– miejscowości:
GRANICA,
KOawarie Sieci
kanalizacyjnej
i Sanitarnej
Komorów, ul. Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Wodno-Ściekowej
Komorów,
ul.
Turkusowa
5, tel. 22 759-16-57
MORÓW
–
bez
osiedla
Ostoja,
MICHAŁOWIPrzedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
POGOTOWIE RATUNKOWE
– 999
CE
OSIEDLESp.
– zz wyłączeniem
ulicBabice,
obsługiwa„GEA-NOVA”
o. o., 05-082 Stare
aPteki
„GEA-NOVA” Sp. z o. o., 05-082 Stare Babice,
aPteki
Nocna
pomoc medyczna – 22 753–81–37
nych
przez MPWiK;
MICHAŁOWICE WIEŚ,
ul. Kutrzeby
38
Apteka 24h Pruszków, ul. Armii Krajowej 44 tel. 22 759 53 84
ul. Kutrzeby 38
ZOZ
„Piastun”;
Piastów;
ul. Reja
„Leśna”
Komorów,
ul. Ceglana,
tel.122 758-02-21
NOWA
OPACZ-KOLONIA, OPACZ
„Leśna” Komorów, ul. Ceglana, tel. 22 758-02-21
AWARIE:WIEŚ,
697-229-002
AWARIE: 697-229-002
tel.„Ostoja”
22 723–11–47
Komorów, ul. Berylowa 34,
MAŁA,
PĘCICE,
PECICE
MAŁE,
REGUŁY
„Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34,
SERWIS: tel. 695-380-695, 693-860-083
695-380-695,
tel. 22 758-00-82
–SERWIS:
bez ul. tel.
Bodycha
(od ul.693-860-083
Regulskiej do ul.
tel. 22 758-00-82 LEKARSKIE
PRZYCHODNIE
Rumiankowej), SOKOŁÓW, SUCHY LAS
Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24,
Apteka
Nowej Wsi,ul.
ul.Berylowa
Główna 24,34
•
„

Arka” w
Komorów,
Całodobowo
501 669 790, 509 204 365
awarie Siecitel.
wOdOciąGOwej:
tel. 22 758-27-25
awarie Sieci wOdOciąGOwej:
tel. 22
758-27-25
tel.
22
758–00–85
„WODROL”-PRUSZKÓW
S.A.,
05-800 Pruszków
Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,
MPWiK
– miejscowości
: KOMORÓW–
tylko
„WODROL”-PRUSZKÓW
S.A.,
05-800 Pruszków
w Michałowicach,
• RApteka
ES–MED.
Michałowice,ul.ul.Jesionowa
Ludowa 40,
7
ul.
Stefana
Bryły
10
osiedle
Ostoja;
OSIEDLE
tel. 22 723-91-83
ul. Stefana
BryłyMICHAŁOWICE
10
tel.
22
723-91-83
tel. 22 753–04–04
(ulice:
3 Maja,662-162-184,
11 Listopada – od ul. Cichej
694-404-982,
Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 1a,
694-404-982, 662-162-184,
w Michałowicach,
ul. Parkowa 1a,
• PApteka
rzychodnia
Lekarska ZDROWIE
do
ul.
Szkolnej,
Cicha,
Dębowa,
Jaśminowa,
tel. 22 753-09-80
694-404-978, 22 759-03-03
tel.
22
753-09-80
694-404-978,
22
759-03-03
Komorów, ul. Turkusowa 5, tel. 22 759–16–57
Jesionowa, Klonowa, Kościuszki, Kwiatowa,
tel.
tel. 692-469-767
692-469-767
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