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„Plon niesiemy, plon …”  
– Dożynki Gminne 2018

Dziękczynna polowa msza św. roz-
poczęła w  niedzielę, 26 sierpnia, te-
goroczne święto plonów, które jest 
zwieńczeniem ukończenia żniw i  prac 
polowych. W tym roku gminne uroczy-
stości odbyły się w Granicy.

„Spotykamy się, jak co roku, by ob-
chodzić dożynki. Mimo, że nasza 

gmina nie jest już typowo rolniczą, ale 
rolnictwo jest elementem naszej trady-
cji, który jest przez  nas pielęgnowa-
ny” – mówił wójt gminy Michałowice, 
Krzysztof Grabka. Podziękował tak-
że  wszystkim rolnikom gminy Micha-
łowice za ich trud i pracę.   W  imieniu 
rady gminy podziękowania i  życzenia 
dla  rolników, sadowników i  pszcze-
larzy przekazała jej przewodnicząca, 
Elżbieta Biczyk. 

Po części oficjalnej tegorocznych 
dożynek, którą zakończyło tradycyjne 
przełamanie się chlebem, na scenie za-
prezentował się Zespół Pieśni i  Tańca 
„Bychlewianka” z  Bychlewa. Nie zabra-
kło tańców opoczyńskich, żywieckich, 
lubelskich, czy łowickich, a  to wszystko 
przy muzyce na żywo i  z  udziałem au-
tentycznych strojów ludowych danych 
regionów.

To na scenie, a wokół niej organizatorzy 
przygotowali masę atrakcji, które mimo 
deszczowej pogody cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Było miasteczko 

sportowe, kącik lingwistyczno-naukowy, 
malowanie buziek, warsztaty decoupage, 
quiz wiedzy o gminie, fotobudka, wyścigi 
dronów, mega dmuchańce, kolorowanie 
czapek i wiele, wiele innych atrakcji. 

Niezwykle przepięknie prezentował się 
wóz, na którym znajdowały się kolorowe 
i niezmiernie smaczne owoce i warzywa. 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
także stoisko z  cieszącymi wzrok owo-
cami i warzywami oraz sokiem i miodem. 
Oczywiście to wszystko nie  tylko moż-
na było podziwiać, ale co najważniejsze 
- skosztować lub zabrać do domu. Było 
kolorowo, radośnie i  przede wszystkim 
smacznie. Zwłaszcza pajdy ze smalcem 
lub z miodem.

Równie smacznie było w  kuchni stra-
żaków z  Nowej Wsi, którzy przygotowali 
pyszną jak zawsze – strażacką grochówkę.

Bardzo widowiskowo było podczas 
pokazu bikejoringu, czyli wyścigu ro-
werowego z  psim zaprzęgiem. Sport, 
który wymaga wyjątkowej koordynacji 
pomiędzy rowerzystą i  psem. Wszystko 
za sprawą osiąganych średnich prędko-
ści, które w  trakcie wyścigów nierzadko 
przekraczają 30 km/h, a  czasem nawet 
50 km/h.

Czas powrócić pod scenę, na któ-
rej najpierw dla  dzieci wystąpił teatr 
„ Katarynka”, a  później artyści zaprosili 
najmłodszych do zabawy z chustą  Klanza 
i mega bańkami.

Gmina Michałowice wysoko w rankingach!
Gmina Michałowice jest najlepszą gmina wiejską 
w Polsce „Rankingu użłobkowienia gmin”, 1. na 
Mazowszu i 5. w kraju „Rankingu Finansowego 
Samorządu Terytorialnego”  oraz 4. na Mazowszu 
i 16. w Polsce  w „Rankingu zamożności 
jednostek samorządu terytorialnego”! 
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Biuletyn Informacyjny

Gminy Michałowice
WARTO PRZECZYTAĆ!

Mamy dofinansowanie na kolejne drogi 
rowerowe
Ponad 2,6 mln zł unijnego dofinansowania 
otrzymamy na realizację projektów związanych 
z drogami rowerowymi na terenie naszej gminy 
w ramach II etapu Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych.
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Pamięci Orląt Pecickich
Już po raz 52 mieszkańcy naszej gminy oraz 
zaproszeni goście przeszli szlakiem Rajdu 
po Kamienistej Drodze. Drodze Powstania 
Warszawskiego.
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Kolejnymi artystami, których mogliśmy 
podziwiać na dożynkowej scenie były: 
kierowane przez  Renatę Włodarek chór 
„Czerwone Korale” oraz  chór „Micha-
łowiczanka” prowadzony przez  Piotra 
Gwiazdeckiego. A skoro muzyka i śpiew 
to nie mogło zabraknąć tańca, który za-
prezentowali zgromadzonej publiczności 
Jarosław Biernat i Wiktoria Rutkowska.  

Tradycją gminnych dożynek są konkur-
sy na najładniejszą kompozycję dożyn-
kową, a także na najpiękniejszy kapelusz 
damski i  męski. Jak co roku rywalizacja 
była bardzo zacięta i jak co roku jury mia-
ło sporo pracy. Długie obrady pozwoliły 
wyłonić zwycięzców, którymi w tym roku 
okazali się:

 
Najpiękniejszy kapelusz damski
• I miejsce – Teres Zalewska – Opacz-

-Kolonia
• II miejsce – Bogumiła Seń – Pęcice
• III miejsce – Patrycja Labak – Pęcice 

Małe
 

Najpiękniejszy kapelusz męski
• I  miejsce – Szymon Kamiński – 

Opacz-Kolonia
• II miejsce – Rafał Kupnowicki – Pę-

cice Małe
• III miejsce – Czesław Praszczałek – 

Granica
 

Najpiękniejsza kompozycja dożynkowa
• I miejsce – sołectwo Suchy Las
• II miejsce – sołectwo Nowa Wieś
• III miejsce – sołectwo Opacz-Kolonia

Rozstrzygnięcie dożynkowych kon-
kursów było przedostatnim akcentem 
przed występem gwiazdy wieczoru, któ-
rą w tym roku była ikona polskiej piosen-
ki, Maryla Rodowicz. Zanim jednak to 
nastąpiło, publiczność rozgrzał Saxand-
six. Znane i  lubiane przeboje świato-

wych artystów w wykonaniu Saxandsix 
zapewniły bardzo dobre wprowadzenie 
do wspaniałej zabawy, która na dobre 
rozpoczęła się z  chwilą pojawienia się 
na scenie Maryli Rodowicz.

Cóż to był za koncert! Blisko dwie 
godziny wspaniałej muzyki, którą jak 
było widać przed sceną znają i kochają 
wszystkie pokolenia. „To już było”, „Ko-
lorowe jarmarki”, „Niech żyje bal”, „Mał-
gośka”, „Łatwopalni”, czy „W  sumie 
nie  jest źle” to tylko niewielka część 
z tego, co można było usłyszeć podczas 
niedzielnego koncertu. Koncertu, który 
bez wątpienia był dla  jego uczestników 
wyjątkowym przeżyciem. Otwartość 
i zachwycająca relacja Maryli Rodowicz 
z publicznością były tego dobitnym do-
wodem, a  rozbrzmiewające skandowa-
nie Ma-ry-la, Ma-ry-la, Ma-ry-la długo 
nie pozwalało artystce zejść ze sceny.

Starostowie dożynek -  Iwona i  Łu-
kasz Ciesielscy  urodzili się i  wychowali 
w  Suchym Lesie.  Wraz z  mamą Kata-
rzyną i  z  bratem Mateuszem prowadzą 
niewielkie gospodarstwo rolne. Iwona 
skończyła studia, zawodowo zajmuje 
się zarządzaniem zespołem prawie 40 
osób, a po pracy pomaga w prowadze-
niu gospodarstwa i zajmuje się wszelkimi 
sprawami formalnymi. Najmłodszy w ro-
dzinie - Łukasz, ukończył właśnie liceum. 
Dwa lata temu musiał szybko wydoro-
śleć. Teraz nie boi się żadnych prac na 
gospodarstwie, a  dodatkowo poszerza 
swoje zamiłowanie do majsterkowania 
i mechaniki.

Dekoracje dożynkowe wykonali miesz-
kańcy Pęcic (Bogusława Seń, Barbara 
Więch, Krystyna Olszak, Zofia Jarzębow-
ska i  Bożena Zawiślak) oraz  Sokołowa 
(Stanisław Zieliński, Bartosz Lewandow-
ski i   Bogdan Woźniak). Natomiast  de-
gustację wspaniałych owoców i  soków 
zapewnili mieszkańcy Suchego Lasu 
(Iwona Ciemińska, Hanna Tumiłowska, 
Agnieszka Sztyk, Bogumiła Kwaśna, Ewa 
Chruściak, rodzina Ciesielskich i Edward 
Chruściak).

Mariusz Marcysiak 

Aktualności
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Gmina Michałowice najlepsza gminą w Polsce  
„Rankingu użłobkowienia gmin”

Nasza gmina zajęła 1. miejsce w Polsce 
„Rankingu użłobkowienia gmin w kate-
gorii gmin wiejskich. Odzwierciedla on 
odsetek najmłodszych dzieci korzysta-
jących z opieki w żłobkach i w klubach 
malucha. Nasz wskaźnik „użłobkowie-
nia” wynosi aż 75,52%.

Ranking został opublikowany w  ma-
gazynie „Wspólnota”. Oparty jest na 

wskaźniku liczby dzieci do lat 3 objętych 
opieką żłobkową lub przedszkolną w sto-
sunku do całkowitej liczby dzieci w wieku 
od 1 do 3 lat na terenie gminy. Uwzględ-

nione zostały dzieci w  żłobkach, przed-
szkolach, oddziałach przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych, punktach 
przedszkolnych i  zespołach przedszkol-
nych w wieku 3 lata lub mniej.  W opar-
ciu o dane z 2016 r. opracował go zespół 
ekspertów, Paweł Swianiewicz, profesor 
nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu 
Rozwoju i  Polityki Lokalnej na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych Uniwer-
sytetu Warszawskiego oraz Julita Łukom-
ska, adiunkt w tym samym zakładzie.

Ranking został sporządzony w  5 ka-
tegoriach: miasta wojewódzkie, miasta 
na prawach powiatu, miasta powiatowe, 
miasteczka oraz  gminy wiejskie. W naszej 
kategorii, gmin wiejskich, drugie miejsce 
zajęła gmina Branice z  woj. opolskiego 
(wskaźnik - 71,83%), a  trzecie - gmina 
Czosnów z woj. mazowieckiego (69,43%).  

Tak wysoki wskaźnik w  naszej gminie 
(75,52%) jest rezultatem prowadzonego od 
wielu lat systemu dofinansowywania dla dzie-
ci, które uczęszczają do niepublicznych 
żłobków i  klubików malucha. Na podstawie 

uchwały rady gminy podmioty prowadzące 
żłobki otrzymywały dotacje w wysokości 400 
zł miesięcznie za każde uczęszczające dziec-
ko zamieszkałe w  gminie.

Jednak już od tego roku nastąpi zmia-
na dofinansowania tej opieki. W kwietniu 
2018 r. został przeprowadzony konkurs, 
dzięki któremu zostało wyłonionych   6 
placówek. Zadeklarowały one najniższe 
opłaty wnoszone przez  rodziców w  for-
mie opłaty stałej i wyniosą one 300, 400 
lub 500 zł miesięcznie. Pozostałe koszty 
utrzymania dziecka w  żłobku poniesie 
gmina, przekazując dotację do placó-
wek w wysokości 700 zł na każde dziec-
ko.  Jednak warunkiem koniecznym otrzy-
mania dotacji jest zamieszkanie dziecka 
i  rodziców na terenie gminy Michałowice 
i odprowadzanie tu podatku.

Od września br. na dzieci czeka 90 
miejsc w żłobkach lub klubach malucha, 
które mieszczą się na terenie naszej gmi-
ny.  Obecnie w pełni pokrywa to zapotrze-
bowanie na opiekę nad dziećmi do lat 3.

UG 

Nasza gmina w czołówce 
najbogatszych samorządów
Gmina Michałowice ponownie znalazła się w czołówce „Ran-
kingu dochodów jednostek samorządu terytorialnego”, któ-
ry corocznie jest opracowany przez magazyn „Wspólnota”. 
W tym roku uplasowała się na 16. miejscu w kraju w kategorii 
gmin wiejskich (w ubiegłym roku 21. miejsce), zaś na Mazow-
szu – daje nam to 4. pozycję. W naszej gminie dochód w przeli-
czeniu na 1 mieszkańca wyniósł 5995,85 zł.

Ranking został opracowany na podstawie osiągniętych docho-
dów w 2017 roku. Zastosowana metoda uwzględniła tylko do-

chody własne i otrzymywane subwencje (w tym oświatową i  z pro-
gramu 500 plus). Natomiast pominęła wpływy z dotacji celowych 
(m.in. dochody ze środków zewnętrznych), które mają tymczaso-
wy, ale silny wpływ na wielkość dochodów. 

Tak jak w  ubiegłych latach dochody gmin zostały skorygowa-
ne na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęto składki przekazywane 
przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (tzw. „ja-
nosikowe”, które otrzymują gminy o najniższych dochodach. Dla 
przykładu - nasza gmina przekazała na ten cel ponad   4,9 mln 
zł). Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki 
zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. W ten 
sposób skorygowane dochody zostały podzielone przez  liczbę 
mieszkańców danej jednostki samorządowej.

Zestawienie najzamożniejszych samorządów zostało przygo-
towywane już po raz 17, w 6 kategoriach: województwa i miasta 
wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, powiaty, miasta powia-
towe, miasta inne oraz gminy wiejskie. W swoich kategoriach wo-
jewództwo warszawskie zajmuje pierwsze miejsce, z  dochodem 
per capita 356,96 zł, a powiat pruszkowski -  265 miejsce (dochód 
579,29 zł per capita) Spośród gmin mazowieckich 7. miejsce zaj-
muje Nadarzyn (6889,86 zł), Lesznowola – 13 (6416,5 zł) oraz Kam-
pinos – 15 (6218,07 zł).  UG 
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Gmina w czołówce rankingu magazynu Forbes
Gmina Michałowice ponownie znalazła 
się na 6. miejscu rankingu magazynu 
biznesowego Forbes „Miast przyja-
znych dla biznesu”, w  kategorii miast 
i gmin poniżej 50 tys. mieszkańców. Tym 
razem o kolejności zadecydował nie jak 
ostatnio przyrost liczby firm w poprzed-
nim roku, ale w latach 2015–2017.

Ranking miast atrakcyjnych i  przy-
jaznych dla  biznesu opracowano 

na podstawie kluczowego kryterium - 
wskaźnika przyrostu liczby firm na 1000 
mieszkańców. W naszej gminie wskaźnik 
ten wyniósł 8,5, w  latach 2015-2017. Na 
pierwszym miejscu znalazła się gmina 
Lesznowola ze wskaźnikiem 44,89, na 
drugim gmina Baranów (12,21), a na trze-
cim gmina Tarnowo Podgórne (12,14).

Jak podaje Forbes: „W mniejszych miej-
scowościach wzrost liczby firm był często 
szybszy niż w dużych czy średnich mia-

stach. Ale to nie oznacza, że gospodarka 
przenosi się na peryferie państwa. Prze-
ciwnie, następuje koncentracja w  kilku 
aglomeracjach, ale biznes z  ich centrów 
przenosi się na sąsiednie obszary”.

Ogłoszenie wyników rankingu odby-
ło się podczas IX Kongresu Regionów, 
w dniach 26-27 czerwca we Wrocławiu.

Ranking został sporządzony jeszcze 
w 3 innych kategoriach:

• miast powyżej 300 tys. mieszkań-
ców (I miejsce Warszawa - wskaź-
nik 18,44),

• miast od 150 tys. do 299 tys. 
mieszkańców (I miejsce Rzeszów - 
wskaźnik 9,37),

• miast i gmin od 50 tys do 149 tys. 
mieszkańców (I miejsce Piaseczno 
- wskaźnik 8).

 
UG 

Gmina Michałowice liderem Mazowsza rankingu 
finansowego samorządów
Nasza gmina jest pierwszą gminą w  województwie mazo-
wieckim oraz piątą w Polsce w kategorii gmin wiejskich Ran-
kingu Finansowego Samorządu Terytorialnego.

Ranking kondycji  finansowej samorządów został opracowany 
przez niezależne, renomowane instytucje: Uniwersytet Eko-

nomiczny w  Krakowie i  Krajową Radę Regionalnych Izb Obra-
chunkowych.

Sporządzony został według danych GUS w 2016 r., w podziale 
na 5 kategorii: gminy wiej-
skie (1559), gminy miej-
sko-wiejskie (616), gminy 
miejskie (237), miasta na 
prawach powiatu (66) i po-
wiaty ziemskie (314).

Przy ich ocenie wzięto 
pod uwagę wskaźniki tj.: 
udział dochodów własnych 
w  dochodach ogółem; re-
lacja nadwyżki operacyj-
nej do dochodów ogółem; 
udział wydatków inwesty-
cyjnych w wydatkach ogó-
łem; obciążenie wydatków 
bieżących wydatkami na 
wynagrodzenia i  pochod-
ne od wynagrodzeń; udział 
środków europejskich 
w  wydatkach; relacja zo-
bowiązań do dochodów 
ogółem   i    udział podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych w  dochodach 
bieżących.  

W grupie 1559 gmin 
wiejskich najlepsze wyniki 
w rankingu uzyskały: 

1. Kobierzyce (woj. dolnośląskie) 
2. Dobra Szczecińska (woj. zachodniopomorskie) 
3. Kleszczów (woj. łódzkie) 
4. Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie) 
5. Michałowice (woj. mazowieckie). 

Wyniki rankingu zostały przedstawione podczas IV Europej-
skiego Kongresu Samorządów, który się odbył 26-27 kwietnia 
w Krakowie. UG 
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Mamy dofinansowanie na kolejne drogi rowerowe
Ponad 2,6 mln zł unijnego dofinansowania otrzymamy na 
realizację projektów związanych z  drogami rowerowymi na 
terenie naszej gminy w ramach II etapu Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych.

W  ramach tego projektu powstanie nowa trasa rowero-
wa o  dł. 2,6 km wzdłuż rzeki Raszynki   (po jej północnej 

stronie), od ul. Aleja Powstańców Warszawy w Regułach do ul. 
Kasztanowej w Michałowicach.  Ponadto zostanie rozbudowana 
droga rowerowa wzdłuż ul. Aleja Topolowa, od komisariatu po-
licji  w Regułach do ul. Szkolnej w Michałowicach (1,5 km). Po 
modernizacji odcinek ten będzie pełnił funkcję ciągu pieszo-ro-
werowego, gdzie ruch rowerowy będzie odseparowany od ruchu 
pieszego. Ten fragment zostanie również oświetlony. Oświetlenie 
zostanie wybudowane także wzdłuż drogi rowerowej biegnącej 
wzdłuż ul. Aleja Powstańców Warszawy w Regułach i ul. Pęcic-
kiej w Pęcicach.

Wartość budowy i przebudowy tras rowerowych oraz budowy 
infrastruktury towarzyszącej na terenie naszej gminy wyniesie 
3,3 mln zł, z czego otrzymamy dofinansowanie ze środków unij-
nych w wysokości 80%, czyli ponad 2,6 mln zł.

Realizacja tych inwestycji będzie możliwa dzięki ubiegłorocz-
nemu porozumieniu Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Pod-
kowy Leśnej, Pruszkowa i  Żyrardowa oraz  naszej gminy, które 
dotyczyło pozyskania środków unijnych na budowę spójnego 
systemu tras rowerowych. Łącznie na terenie tych gmin i miast 
powstanie 10 km  nowych dróg rowerowych,  zostanie przebu-
dowane ponad 1,8 km już istniejących oraz  nastąpi instalacja 
infrastruktury towarzyszącej, m.in. oświetlenia. Wartość projektu 
wyniesie ponad 15,6 mln zł, z  czego blisko 14 mln zł (13 927 
419,54 zł) zostanie przekazanych ze środków unijnych.  

Liderem projektu jest miasto Żyrardów. Kolejnym etapem bę-
dzie przeprowadzenie postępowania przetargowego na realiza-
cję tych inwestycji.

Drogi rowerowe powstaną w ramach  projektu „Redukcja emi-
sji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej 
części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budo-
wę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim 
Obszarze Funkcjonalnym, przeznaczonych do dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

UG 

Klub Świetliki
12 lipca 2018 r. w Urzędzie Marszałkow-
skim wójt gminy Michałowice, Krzysz-
tof Grabka podpisał umowę na otrzy-
manie dofinansowania projektu pn. 
„Klub Świetliki” na kwotę 435 442,27 zł, 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

„Klub Świetliki” będzie działał w okre-
sie od 20 sierpnia 2018 r. do 31 

lipca 2020 r. Wartość całkowita projek-
tu wynosi 468  217,50 zł, z  czego kwota 
dofinansowania dla  gminy Michałowice 
to 435 442,27 zł, co stanowi 93 % całej 
wartości projektu. Wkład własny gminy 
wyniesie zatem 7%.

Wartość projektu w poszczególnych la-

tach przedstawia się następująco:
- w 2018 r. – 72 032,50zł;
- w 2019 r. – 283 387,50 zł;
- w 2020 r. – 112 797,50 zł.
Świetliki to placówka wsparcia dzien-

nego, która działa od października 2017 r. 
Dedykowana jest dla dzieci i młodzieży do 
18. roku życia z  rodzin zamieszkujących 
na terenie naszej gminy.

Formuła opiekuńczo-wychowawcza 
w jakiej prowadzone były Świetliki, dosko-
nale spełniła swoje zadanie. Dzieci miały 
możliwość odrabiania lekcji, uczestnicze-
nia w  zajęciach edukacyjnych i  integra-
cyjnych. Był też czas na zabawę, a także 
zajęcia plastyczne i sportowe. Odpowied-
nie ukierunkowanie zajęć bardzo dobrze 
wpłynęło na rozwój edukacyjny dzieci, ale 
również dało możliwość rozwijania pasji 
i  umiejętności pracy w  zespole. Oczywi-
ście w trakcie zajęć był też czas na rozmo-
wy i profilaktykę zachowań ryzykownych.

Do tej pory Świetliki funkcjonowały 
w Granicy dwa dni w tygodniu. W ramach 
projektu planowany jest rozwój placówki 
o jeszcze jedną lokalizację w Opacz-Kolo-
nii  i wydłużenie funkcjonowania do 5 dni 
(ok. 4 godzin dziennie).

UG 

Aktualności
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Aktualności

Dzienny Dom Seniora
W  Komorowie przy ul. Ceglanej powstanie Dzienny Dom 
Seniora. Będzie się on mieścił w  budynku, który zostanie 
przebudowany i dostosowany do jego potrzeb. Na realizację 
tego projektu gmina otrzyma dofinansowanie w  wysokości 
300  000 zł w  ramach programu „Senior+”. Zakłada się, że 
Dzienny Dom Seniora (DDS) rozpocznie swoją działalność na 
początku 2019 r.

Jego funkcjonowanie przewidziane jest od poniedziałku do 
piątku, przez 8 godzin dziennie. Wśród propozycji, które znaj-

dują się w projekcie, jest zapewnienie seniorom nie tylko usług 
opiekuńczych i socjalnych, w tym posiłków, ale także m.in.: usług 
kulturalno-oświatowych, zajęć związanych z  aktywnością rucho-
wą, sportową i rekreacyjną, a także usług terapii zajęciowej.

Z  propozycji DDS będzie mogło skorzystać 30 seniorów, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej sprawności 
i  samodzielności, w  tym samotnych, potrzebujących wsparcia, 
czy tych z  niepełnosprawnością. 

Zasady korzystania wynikają z ustawy o pomocy społecznej, 
zatem z oferty usług świadczonych w DDS będą mogli skorzy-
stać seniorzy na podstawie decyzji administracyjnej po przepro-
wadzeniu wywiadu środowiskowego.

Budynek, w którym ma znajdować się Dzienny Dom Seniora, 
do tej pory pełnił funkcję usługowo-gastronomiczną. Obiekt wraz 
z terenem będzie dzierżawiony przez gminę od spółki WKD. 

Po zakończeniu prac remontowych w  jego wnętrzu zostaną 
wydzielone nowe pomieszczenia m.in.: pod salę ogólną, salę do 
zajęć ruchowych, biblioteczkę, pokój pielęgniarski, pokój terapii 
indywidualnej, a także pod zaplecze sanitarne, kuchenne i maga-
zynowe. Wszystkie pomieszczenia zostaną odpowiednio wypo-
sażone, w tym np. sala zapewniająca utrzymanie aktywności ru-
chowej w  m.in.: drobny sprzęt rehabilitacyjny, rower stacjonarny, 
steper, materace/maty gimnastyczne i drabinki.

Przebudowa obejmuje także modernizację instalacji wodno-
-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz  centralnego ogrzewania. Na 
zewnątrz budynku zostanie odnowiona elewacja, a teren wokół 
niego zostanie uporządkowany. Zostaną postawione nowe stoja-
ki na rowery oraz ławki.

Na przebudowę budynku gmina otrzyma 250 000 zł dofinanso-
wania, natomiast na jego wyposażenie -  50 000 zł.  

Wykonawcą tej inwestycji będzie firma Impuls Budownictwo 
z Łęcznej.  Budowa Dziennego Domu Seniora  wyniesie blisko 
1 mln zł (989 047,85 zł). UG 

Podpisana umowa na przebudowę rowu U-1
Dnia 23 lipca 2018 r. wójt gminy Mi-
chałowice, Krzysztof Grabka podpi-
sał umowę zawartą pomiędzy: Gmi-
ną Michałowice, Miastem Pruszków 
oraz Miastem Stołecznym Warszawa 
a  firmą Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Handlowe „MELIOREX” Sp. z  o.o. 
na realizację inwestycji polegającej 
na wykonaniu przebudowy rowu U-1 
wraz z  budową zbiornika retencyj-
nego w  dolinie rzeki Raszynki – etap 
IIIa, tj. budowy kolektora wzdłuż Al. 
Jerozolimskich, na odcinku od ul. 
Królewskiej do granicy Południowej 
Obwodnicy Warszawy (ul. Ogrodowa) 
w Regułach.

Prace przy etapie IIIa obejmą m.in.: 
rozebranie 640 m2 nawierzch-

ni asfaltowych, 450 m2  nawierzchni 
z  kostki brukowej, 158 m krawężni-
ków, demontaż 246 m przepustów, 
odmulenie 1600 m rowów, wykona-
nie 1283 m rurociągu, 287 m przepu-
stów, 25 szt. studni, 9 szt. wpustów 
deszczowych z  osadnikiem, insta-
lacja 4 szt. separatorów koalescen-
cyjnych, których zadaniem będzie 
usuwanie substancji ropopochod-
nych, zabetonowanie przepustów pod 

Al. Jerozolimskimi o kubaturze 121 m3, 
2962 m2 umocnienia skarp i dna rowów 
płytami bet., 808 m2 nawierzchni asfal-
towych, 450 m2  nawierzchni z  kostki 
bet., 4.390 m2  plantowania, humuso-
wania i obsiewu poboczy, przebudowa 

kolidującego wodociągu, a także prze-
budowa kolidującego gazociągu.

Koszt inwestycji wyniesie brut-
to 18.721.517,33 zł, a planowany termin jej 
zakończenia przypada na 31 grudnia 2018 r.

UG 
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Prawo miejscowe

Uchwały Rady Gminy Michałowice 
XXXIV sesja – 20 lipca 2018 r. 
Uchwały nr 426 i 427

Dokonano zmian w  uchwale budżetowej na rok 2018  Nr 
XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.  Dochody budżetu zo-
stały zwiększone o  kwotę 5  584 382,32 zł, natomiast wydatki 
zwiększono o 3 584 382,32 zł.  Dochody zostały zwiększone m.in. 
z tytułu zawartej umowy pomiędzy Miastem Piastów a Gminą Mi-
chałowice o udzielenie pomocy finansowej na realizację przed-
sięwzięcia „Przebudowa rowu  U-1 odwadniającego wraz  z bu-
dową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki”,   zwrotu 
środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 
niewygasających oraz otrzymania dotacji celowej z  programu 
wieloletniego „Senior+” . Natomiast wydatki uległy zwiększeniu 
z przeznaczeniem na m.in. przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym 
związanych z dostosowaniem budynku do Dziennego Domu Se-
niora,  przebudową rowu U-1, a także  te związane z infrastruktu-
rą techniczną.  Po dokonaniu zmian budżet gminy wynosi:

a) dochody 142 192 090,78 zł,
b) wydatki 158 637 884,32 zł,
c) deficyt 16 445 793,54 zł  - zostanie on sfinansowany m.in. 

przychodami pochodzącymi z  zaciągniętych kredytów oraz 
z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na ra-
chunku bieżącym budżetu gminy. 

W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżeto-
wej zostały wprowadzone także zmiany do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  na lata 2018-2022.
Uchwała nr 428

Na podstawie tej uchwały został ustalony Regulamin określa-
jący niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w  szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez gminę, który 
określa wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyj-
nego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 
przyznawania tych dodatków,  także  szczegółowe warunki obli-
czania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw.  
Uchwała nr 429

Rada gminy uchyliła dotychczas obowiązującą uchwałę nr 
VII/51/2011 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celo-
wej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na 
terenie gminy. 
Uchwała nr 430

Rada gminy przekazała opracowany projekt regulaminu do-
starczania wody i  odprowadzania ścieków na terenie gminy  
do organu regulacyjnego tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w  Warszawie. Przyjęcie nowego Regulaminu związane 
jest z koniecznością dostosowania treści aktu prawa miejscowe-
go z 2008 roku do obowiązujących przepisów.
Uchwała nr 431

Rada gminy wyraziła wolę przystąpienia do  „Programu Gmina 
Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora” – edycja Gmi-
ny Michałowice”. Program skierowany jest do osób zamieszku-
jących na terenie gminy, które ukończyły 60. rok życia. Obejmuje 
on system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. Przyjęcie niniejszej 
uchwały umożliwi podpisanie stosownego porozumienia w celu 
wydawania „Ogólnopolskiej Karty Seniora” zainteresowanym 
seniorom zamieszkałym w  naszej gminie. Obecnie partnerami 
„Ogólnopolskiej Karty Seniora” jest ponad 1100 punktów i insty-
tucji, wśród których są m.in.: uzdrowiska, sanatoria, ośrodki zdro-
wotno – medyczne, instytucje kulturalne, hotele, gabinety kosme-
tyczne, salony fryzjerskie i salony optyczne na terenie całej Polski. 
Uchwała nr 432

Rada Gminy przyjęła program „Karta mieszkańca Gminy Micha-
łowice” . Do otrzymania karty mieszkańca uprawniony będzie każ-
dy mieszkaniec gminy, który rozlicza podatek od osób fizycznych 

w  US w  Pruszkowie i  wskazuje gminę Michałowice jako miejsce 
zamieszkania lub rozlicza podatek rolny z  tytułu prowadzonego 
gospodarstwa rolnego i zadeklarował w zgłoszeniu do ubezpiecze-
nia społecznego rolników jako miejsce zamieszkania nasza gminę, 
a także dzieci, które wspólnie mieszkają  z ww. osobami (dzieci do 
ukończenia 18. roku życia, a  w  przypadku gdy w  dalszym ciągu 
kontynuuj naukę – maksymalnie do 26. roku życia).
Uchwała nr 433 i 434

Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie dwóch porozumień, 
które umożliwią mieszkańcom naszej gminy, użytkownikom 
systemu Rower Gminny,  swobodne przemieszczanie się do 
Warszawy i Pruszkowa i korzystanie z dodatkowych stacji ro-
werowych. Ponadto mieszkańcy będą mogli korzystać z rowe-
rów systemu Veturilo i Pruszkowski Rower Miejski i dokonywać 
ich zwrotu na stacjach rowerowych zlokalizowanych w naszej 
gminie. 
 Uchwała nr 435

Zostały ustalone następujące wysokości opłat za wypożycze-
nie roweru w ramach systemu Rower Gminny: 

1) od 1 do 20 minuty – 0,00 zł brutto, 
2) od 21 do 60 minuty – 1,00 zł brutto, 
3) druga godzina – 3,00 zł brutto, 
4) trzecia godzina – 5,00 zł brutto, 
5) czwarta i każda następna godzina – 7,00 zł brutto.
Ustalono także dodatkowe stawki opłat:
1) opłata inicjalna – 10,00 zł brutto,
2) powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu – 

10,00 zł brutto, 
3) opłata za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożycze-

nia roweru – 200,00 zł brutto, 
4) odbiór porzuconego roweru z miejsca innego niż stacja de-

dykowana – 180,00 zł brutto.
Osoby legitymujące się kartą mieszkańca będą mogły wypoży-

czać rower w dalszym ciągu do 12 h bezpłatnie. 
Uchwała nr 436

Rada Gminy wyraziła zgodę na przystąpienie do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Michałowice dla działek w sołectwie Komorów, 
o nr ewid. 627 i 628. Konieczność zmiany planu wynika z nie-
możności przeprowadzenia rozbudowy tamtejszej świetlicy 
wiejskiej zgodnie z  warunkami i  wskaźnikami narzuconymi 
przez obowiązujący plan.  
Uchwała nr 437

Została zniesiona forma ochrony z pomnika przyrody lipy drob-
nolistnej znajdującej się na terenie parafii w Pęciach  - lipa ule-
gła złamaniu, jego pień jest spróchniały, posiada znaczny ubytek 
wgłębny. Drzewo z racji tego, że znajduje się przy chodniku i ul. 
Parkowej o dużym natężeniu ruchu, może  zagrażać bezpieczeń-
stwu ludzi i mienia. 
Uchwała nr 438

Rada gminy wyraziła zgodę na oddanie w dzierżawę na okres 
kolejnych 3 lat dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości po-
łożonej w Komorowie osiedlu, przy ul. Wiejskiej,  nr ewid. 477/3.
Uchwała nr 439 

Rada gminy upoważniła wójta gminy do zawarcia na okres 15 lat 
umowy dzierżawy pomiędzy Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Po-
żarna Nowa Wieś a gminą Michałowice części nieruchomości zabu-
dowanej budynkiem – remizą strażacką, stanowiącej działkę nr egid. 
355/1, położonej w Nowej Wsi przy ul. Głównej 2, na cele związane z 
działalnością społeczno-kulturalną i oświatową Gminy Michałowice
Uchwała nr 440

Rada gmina zmieniła brzmienie §1 pkt 1 uchwały nr 
XXXII/415/2018, upoważniając wójta gminy  do zawarcia na 
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okres 10 lat z Warszawską Koleją Dojazdową umowy dzierżawy 
działki ewidencyjnej nr 716/25 oraz części działki ewidencyjnej nr 
716/28, położonych w Komorowie, na cele związane z realizacją 
działań w zakresie kultury i pomocy społecznej.
Uchwała nr 441 i 442

Rada gminy wyraziła  zgodę na użyczenie na kolejny okres 
trzech lat dotychczasowym użytkownikom: lokalu użytkowego nr 

104 w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach oraz  
budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie. 
Uchwała nr 443

Rada gminy wyraziła zgodę na nabycie przez gminę działek 
w Sokołowie (nr 250/5, 250/7 oraz 250/9). Działki te zostały wy-
dzielone pod poszerzenie ul. Wacława. Nabycie na rzecz gminy 
ww. działek  nastąpi na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

XXXV sesja – 30 sierpnia 2018  r. 
Uchwały nr 444 i 445

Dokonano zmian w  uchwale budżetowej na rok 2018  Nr 
XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.  Dochody i wydatki zo-
stały zwiększone o kwotę 781 000 zł. Dochody zostały zwiększo-
ne m.in. z tytułu otrzymanego z Urzędu Skarbowego zwrotu po-
datku VAT za 2017 rok oraz odsetek od środków gromadzonych 
na rachunkach bankowych. Natomiast wydatki uległy zwiększe-
niu z przeznaczeniem m.in. na gminne inwestycje.  Po dokonaniu 
zmian budżet gminy wynosi:

a) dochody 143 280 668,78 zł,
b) wydatki 159 726 462,32 zł,
c) deficyt 16 445 793,54 zł  - zostanie on sfinansowany m.in. 

przychodami pochodzącymi z  zaciągniętych kredytów oraz 

z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na ra-
chunku bieżącym budżetu gminy. 

W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżeto-
wej zostały wprowadzone także zmiany do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  na lata 2018-2022.
Uchwała nr 446

Rada Gminy dokonała zmiany w  uchwale nr XXXII/400/2018 
z dnia 10 maja 2018 r., który dotyczył udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Pruszkowskiemu obejmującej zaprojektowanie 
i  wykonanie  chodnika w  ul. Parkowej w  Pęcicach na odcinku 
od ul. Sokołowskiej do ul. Księdza Michała Woźniaka. Nastą-
piła zmiana kwoty tej pomocy: „500.000 zł” zastąpiono kwotą: 
„1.200.000 zł”.

Bezpłatne zajęcia w naszej gminie

Po wakacyjnej przerwie mieszkańcy mają możliwość korzy-
stania z bezpłatnych zajęć, które organizowane są przez soł-
tysów i rady sołeckie lub przewodniczących i zarządy osiedli. 
Finansowane są one z funduszy sołeckich/osiedli.  

GRANICA – świetlica ul. Czeremchy 1
• Ping pong (poniedziałek - godz. 19:30-21:30)
• Pilates (od października  - poniedziałek - godz.  18:00-19:00; 

czwartek - godz. 9:00-10:00)
• Zajęcia plastyczne dla dzieci (wtorek - godz.16:30-18:00)
• Zumba (wtorek - godz. 19:00-20:00)
• Laboratorium juniora  (środa, raz w  miesiącu - godz. 

17:45-18:45 - najbliższe zajęcia 26 września)
• Nauka tańca – kontynuacja  (środa - godz. 19:00-21:30 – 

2 grupy) 
• Fitness (czwartek - godz. 19:15-20:15)

KOMORÓW SOŁECTWO – świetlica  Kaliszowy Gaik, ul. Ka-
liszany 18

• Zdrowy kręgosłup (od października - poniedziałki - godz. 
19:30 – 20:30)

• Pilates (wtorki - godz. 18:15-19:15)
• Laboratorium juniora (dwa razy w miesiącu – piątki - godz. 

17:00-18:00)
MICHAŁOWICE-WIEŚ i MICHAŁOWICE OSIEDLE  - sala mul-
timedialna,  ul. Raszyńska 34 

• Zajęcia plastyczne dla dzieci  (poniedziałki - godz. 17:00 
-19:00)

• Warsztaty szalonego naukowca (raz w miesiącu – sobota - 
godz. 14:00 - najbliższe zajęcia 29 września)

• Zajęcia kulinarne (raz w  miesiącu – sobota - w  godz. 
12:00-13:30 i 14:00-15:30)  

NOWA WIEŚ – świetlica, ul. Główna 52b 
• Fitness (poniedziałki - 19:30)

• Pilates (od października - poniedziałki - godz.18:15, wtorki 
- godz. 9:00)

• Joga (wtorki - godz. 19:00, czwartki - godz. 19:30) 
• Teatrzyki dla dzieci (raz w miesiącu - sobota)

OPACZ-KOLONIA - świetlica, ul. Ryżowa 90 
• Pilates (start w październiku - poniedziałki - godz. 20:40-

21:40;  wtorki - godz. 10:40-11:40, czwartki - godz. 10:40-
11:40)

• Zumba (środa - w godz. 20:00-21:00)
• Chór dla dorosłych (czwartek - godz. 19:00-20:30)
• Plastyka dla dzieci (sobota - godz. 10:00-11:30) 
• Teatrzyk dla dzieci (raz w miesiącu - sobota)
• Zajęcia kulinarne (raz w miesiącu – piątek - w godz. 12:00-

13:30 i 14:00-15:30)
OPACZ MAŁA -  sala multimedialna,  ul. Raszyńska 34 – 

• Zajęcia kulinarne (raz w  miesiącu – sobota - w  godz. 
10:00-11:30)

PĘCICE – świetlica, ul. Zaułek 7
• Pilates (od października - czwartki - godz. 18:00 – 19:00)

PĘCICE MAŁE –  świetlica, ul. Brzozowa 18
• Teatrzyk dla dzieci (raz w miesiącu - sobota) 

REGUŁY  - świetlica ul. Wiejska 13  
• Pilates (od października - poniedziałki - godz. 19:20 - 20:20)
• Zumba  (wtorki - godz. 19:45)
• Gordonki (czwartki - godz. 10:00) 
• Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 2-3 lata (po-

niedziałki - godz. 10:00) 
• Fitness (czwartki - godz. 18:00 – 19:00) 
• Kurs tańca towarzyskiego (czwartki - godz. 19:15-20:30) 
• Zajęcia malarskie (od października - piątki - godz.  

17:00-18:00)
• Laboratorium juniora (soboty - raz w miesiącu)

SUCHY LAS – świetlica, ul. Księdza Woźniaka 6 
• Pilates (od października - czwartki - godz. 19:15-20:15)

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice         Nr 4 wrzesień 2018
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Zebrania

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KOMORÓW

Zebranie mieszkańców sołectwa Ko-
morów rozpoczęło wrześniowy cykl 
spotkań z  mieszkańcami w  naszej 
gminie. Odbyło się w sołectwie Komo-
rów, w poniedziałek, 3 września. Zwo-
łał i prowadził je Artur Kostera, sołtys, 
a  także Katarzyna Parzyńska, radna. 
Uczestniczył w  nim Krzysztof Grabka, 
wójt gminy.

W  zebraniu uczestniczył także Piotr 
Pacyna, pracownik urzędu, Elżbieta 

Biczyk, przewodnicząca rady, a także rad-
ni z terenu naszej gminy i powiatu. Bardzo 
licznie uczestniczyli w  nim mieszkańcy 
sołectwa,  w głosowaniu wzięło udział po-
nad pięćdziesiąt osób.

Najważniejszym powodem zebrania 
mieszkańców było rozdysponowanie fun-
duszu sołeckiego na kolejny – 2019 rok. 
Propozycja przedstawiona przez  sołtysa 
i  radę sołecką oraz  radną spotkała się 
z  jednomyślnym przyjęciem, głosowanie 
przebiegło bardzo sprawnie. I  tak, fun-
dusz sołecki sołectwa Komorów na 2019 
rok, w wysokości 68 410,50 zł został, po-
przez głosowanie mieszkańców, przezna-
czony na następujące działania:

- zajęcia i imprezy kulturalne, świątecz-
ne, edukacyjne, hobbystyczne dla dzieci, 
młodzieży i seniorów – 22 710, 50 zł;

- zajęcia sportowe i  gimnastyczne 
dla  dorosłych, dzieci, młodzieży i  senio-
rów – 6 500 zł;

- wydarzenia związane z  poznawa-
niem kultury i dziedzictwa narodowego – 
20 000 zł;

- zakupy sprzętu sportowego: plenero-
wa gra w piłkarzyki  – 5 200 zł;

- zakupy związane z zakupem środków 
chemicznych i na utrzymanie świetlicy so-
łeckiej – 4 000 zł;

- zakupy środków żywności  - organiza-
cja imprez kulturalnych – 2 000 zł;

- zakupy na wyposażenie świetlicy: 
ekspres do kawy, maszyna do popcor-
nu i  waty cukrowej, talerze i  szklanki – 
8 000 zł.

Kolejnym ważnym punktem zebrania 
było sprawozdanie z  działalności pra-
cy sołtysa i  rady sołeckiej od września 
2017 do września 2018 roku. Przedsta-

wił je Artur Kostera. Sołtys powiedział, 
że w  okresie sprawozdawczym zostały 
zorganizowane imprezy dla  mieszkań-
ców: zabawa - pożegnanie lata, impreza 
taneczna – Wianki, wycieczka do Białego-
stoku „Śladem trzech kultur” i wycieczka 
do Oświęcimia – Bochni i Chęcin, zabawa 
karnawałowa, przedstawienia teatralne 
dla  dzieci, zajęcia „laboratorium małego 
chemika”, wyjazd dzieci do parku rozryw-
ki „Magiczne ogrody” z okazji Dnia Dziec-
ka i  wiele innych wydarzeń, które już na 
stałe weszły do kalendarza imprez sołec-
twa Komorów.

Sołtys dodał, że rada sołecka w minio-
nym roku spotkała się dwanaście razy, 
podczas spotkań omawiane były zagad-
nienia związane z  zagospodarowaniem 
funduszu. Dodatkowo z  funduszu finan-
sowana była siłownia plenerowa (zamon-
towane zostały kolejne elementy) i stół do 
ping-ponga (nad zalewem) oraz  uzupeł-
nione zostało wyposażenie świetlicy (za-
kupiono talerze).

  Liczba wniosków zgłoszonych 
przez  sołtysa do urzędu gminy wskazu-
je na jego duże zaangażowanie. Został 
wykonany między innymi: remont ulicy 
Wschodniej i  Polnej, położona została 
nowa nawierzchnia, wykonano kanaliza-
cję w ulicy Zielnej i Starej Drodze. Wymie-

niony został drewniany mostek na Utracie, 
w strefie rekreacji nad zalewem. Zlikwido-
wane zostały cztery muldy na ulicy Bu-
gaj, wymieniono trzy wiaty przystankowe. 
Dzięki zaangażowaniu sołtysa, rady i rad-
nej zostały zamontowane nowe pojemni-
ki na suche pieczywo w  strefie rekreacji 
nad zalewem oraz  w  kaliszowym gaiku. 
Wymienione zostały deski w  ławkach 
i pergole w kaliszowym gaiku, wykonano 
także zadaszenie piaskownicy w  strefie 
rekreacji.

Drugą część zebrania stanowiły pro-
pozycje mieszkańców do budżetu gmi-
ny na rok 2019. Katarzyna Parzyńska, 
radna, po wcześniejszych konsultacjach 
z  mieszkańcami, wnioskowała o  prze-
prowadzenie modernizacji ulic: Niecała, 
Południowa, Kaliszany, przedłużenie ulicy 
Polnej i  Bugaj. A  także oświetlenie ulicy 
Stare Sady i Miodowej. Mieszkańcy wnio-
skowali także o  budowę boiska w  stre-
fie rekreacji, modernizację placu zabaw 
– wzbogacenie o  huśtawki dla  najmłod-
szych. Mieszkańcy poruszyli też temat 
bezpieczeństwa na trenie wsi. Obecni na 
zebraniu policjanci prosili, aby informo-
wać ich o  wszystkich podejrzanych zja-
wiskach, które dzieją się w  najbliższym 
otoczeniu.   

Beata Izdebska-Zybała 

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW PĘCIC
5 września odbyło się zebranie miesz-
kańców sołectwa Pęcice. Zwołał je 
Waldemar Widlicki, sołtys Pęcic. W ze-
braniu uczestniczył Krzysztof Grabka, 
wójt gminy, radni gminy i powiatu.

Zebranie odbyło się w budynku miejsco-
wej świetlicy, przy ulicy Zaułek 7. Pro-

wadził je Waldemar Widlicki, sołtys Pęcic. 

We wsi Pęcice mieszka przeszło 300 osób, 
w zebraniu uczestniczyło około dwudziestu 
mieszkańców. Powodem zwołania zebrania 
było podjęcie uchwały dotyczącej rozdy-
sponowania funduszu sołeckiego. W  tym 
roku sołectwu Pęcice przypada kwota 
38 378,29 zł. Przypomnijmy, że fundusze so-
łeckie w naszej gminie istnieją od wielu lat.

Zebranie rozpoczęło się od podzięko-
wań, które Krzysztof Grabka, wójt gminy 
Michałowice, skierował do pań – miesz-
kanek sołectwa za  przygotowanie deko-
racji dożynkowych, w tym ołtarza. Deko-
racje wykonały: Bogusława Seń, Barbara 
Więch, Krystyna Olszak, Zofia Jarzębow-
ska i Bożena Zawiślak.   
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Podczas zebrania mieszkańcy zdecy-
dowali, aby fundusz sołecki na rok 2019 
w  całości przeznaczyć na aktywizację 
mieszkańców. Była to propozycja sołtysa 
i  została jednomyślnie poparta poprzez 
głosowanie mieszkańców. Następnie 
sołtys przedstawił sprawozdanie z  pracy 
sołtysa i  rady za  ubiegły rok. Powiedział 
o  imprezach i  spotkaniach, które odby-
wały się, a także o szkoleniu z udzielania 
pierwszej pomocy.    

Podczas zebrania wrócił temat zwięk-
szenia bezpieczeństwa drogowego 
wzdłuż ulicy Parkowej, na odcinku od 
ronda do ulicy księdza Woźniaka. W  ze-
braniu uczestniczyło wielu mieszkań-
ców, których domy znajdują się właśnie 
w  pobliżu ulicy Parkowej. Mieszkańcy 
wskazywali na coraz większy ruch drogo-
wy w okolicy oraz na zagrożenia z niego 
wynikające. Sytuacja jest tym trudniej-
sza, że mieszkają tu rodziny z dziećmi, 
a  brak chodnika zwiększa ryzyko kolizji 
drogowych.  Krzysztof Grabka, wójt gmi-
ny Michałowice, ze zrozumieniem odniósł 
się do problemu, wskazał jednak, że ulica 
Pakowa jest drogą powiatową. Miesz-
kańcy proponowali, aby na tym odcinku 
ustawić światła z  radarowym czytnikiem 
prędkości. Obecny na zebraniu Stanisław 
Dymura, radny powiatu pruszkowskiego, 
obiecał, że sprawą się zajmie.

Budowa ścieżki rowerowej, która łączyć 
będzie Pruszków, Komorów z  Pęcicami 
i  Regułami (wygodny dojazd m.in. do bu-
dynku urzędu gminy) jest dla mieszkańców 
wielką sprawą. Przyjęli tę inwestycję z  za-
dowoleniem. Obecny na zebraniu Krzysztof 
Grabka, wójt gminy, powiedział, że budowa 
ścieżki dobiega końca. W najbliższym czasie 
ścieżka będzie doświetlona, co dodatkowo 
zwiększy bezpieczeństwo podróżujących 
zarówno rowerami, jak i samochodami.  

Do budżetu gminy na rok 2019 miesz-
kańcy zgłosili modernizację ulicy Wą-
skiej i  Pęcickiej, a  także budowę świe-
tlicy wraz z zagospodarowaniem działki. 
W  sprawach wniesionych mieszkańcy 
wnioskowali o  przycięcie drzew w  ulicy 
Parkowej, w  okolicy stacji benzynowej 
Orlen, a  także rozmawiali o   usytuowa-
niu przystanku autobusowego nieopodal 
ronda. 

Beata Izdebska-Zybała 

Pierwszy dzwonek!
Wakacje, wakacje i po wakacjach. Czas 
na szkołę i nowy rok szkolny 2018/2019.

W tym roku szkolnym naukę w gmin-
nych placówkach oświaty rozpoczę-

ło ponad 2 200 uczniów.

Wszyscy wypoczęci i  gotowi do nauki, 
a  pierwszy dzień w  szkole to dla  wielu 
uczniów okazja do spotkań z  kolegami 
i koleżankami po wakacyjnej przerwie. Dla 
wielu to także okazja do poznania swojej 

klasy i szkoły, ponieważ jest to ich pierw-
szy dzień w szkole, ale bez obaw wszyscy 
uczniowie zerówek i pierwszoklasiści dziel-
nie prezentowali się podczas uroczystego 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Wakacyjna przerwa to w  gminnych 
szkołach w  Komorowie, Michałowicach 
i Nowej Wsi czas remontów i moderniza-
cji, których w tym roku było wiele i które 
trwały niemal do ostatniego dnia. O czym 
podczas swoich wystąpień wspominali 
dyrektorzy szkół, a wójt gminy Michałowi-
ce, Krzysztof Grabka podkreślił, iż potrze-
by szkół to w  zasadzie niekończąca się 
historia i choć w tym roku udało się zre-
alizować znaczną część potrzeb, to nadal 
mamy nad czym myśleć i pracować.

Rozpoczęcie roku szkolnego to także 
okazja do życzeń na przyszłość, których 
nie zabrakło również od wójta, Krzyszto-
fa Grabki: „Kochani uczniowie, dla  was, 
dla waszych rodziców i nauczycieli, w tym 
szczególnym roku szkolnym, kiedy to na 
jego koniec, szkołę opuszczą dwa roczni-
ki, tzn. klasy III gimnazjum i klasy 8 podsta-
wówki, życzę wam, żeby nauka przycho-
dziła łatwo, była owocna i  z  ogromnymi 
sukcesami. Wszystkiego najlepszego na 
nowy szkolny rok”.

Mariusz Marcysiak 
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Wydarzenia

Opacz-Kolonia z nową świetlicą!

Kolejna inwestycja w  naszej gminie 
została przekazana mieszkańcom do 
użytku. Piękny i  bardziej przestronny 
budynek świetlicy otwiera przed miesz-
kańcami i samorządowcami z Opaczy-
-Kolonii nowe możliwości do współ-
działania.

Efektowny i estetyczny budynek, który 
zastąpił starą i małą świetlicę, już od 

wejścia cieszy oczy i daje radość miesz-
kańcom sołectwa, którzy z  niecierpliwo-
ścią oczekiwali jego oficjalnego otwarcia. 
A  to miało szczególną oprawę. Dlatego 
też w  niedzielę, 2 września, przy ul. Ry-
żowej 90 pojawiło się wielu mieszkań-
ców i  zaproszonych gości, wśród któ-
rych byli m.in.: wójt gminy Michałowice 
- Krzysztof Grabka, ks. proboszcz - Ma-
rek Małkiewicz, ks. prałat - Leon Firlej, 
przewodnicząca rady gminy - Elżbieta 
Biczyk, przewodnicząca Zarządu Oddzia-
łu Rejonowego PZERiI w Michałowicach - 
Ewa Adamczyk, przewodnicząca Koła nr 
5 PZERiI - Anna Taras, radni i sołtysi.

Nowa świetlica w  Opaczy-Kolonii to 
wysiłek i  zaangażowanie wielu osób, to 
też do uroczystego, wspólnego przecię-
cia okolicznościowej wstęgi wójt gminy 
Michałowice, Krzysztof Grabka zaprosił 
wszystkich, którzy przyczynili się do jej 
powstania.

„Sołectwo Opacz-Kolonia jest w  na-
szej gminie swego rodzaju prekursorem 
działań kulturalnych i  aktywizujących 
mieszkańców, które stały się wzorem do 
naśladowania dla pozostałych sołectw” – 
mówiła w swoim wystąpieniu przewodni-
cząca rady gminy, Elżbieta Biczyk.

Szczególne przesłanie dla  mieszkań-
ców Opaczy-Kolonii miał też ks. prałat, 
Leon Firlej. „Świetlica to z dawna miejsce, 
które zawsze było miejscem reprezenta-

cyjnym. Miejscem, w którym prezentowa-
ne było to, co najlepsze, dlatego też życzę 
wam, żeby wasza świetlica zawsze świe-
ciła przykładem”.

Oczekiwanie na otwarcie nowej świetli-
cy narastało, ale zanim mieszkańcy i  za-
proszeni goście rozpoczęli jej zwiedzanie 
ks. proboszcz, Marek Małkiewicz dokonał 
uroczystego poświęcenia.      

Oczywiście sama uroczystość otwarcia 
nowej świetlicy to nie wszystko, co tego 
dnia dla mieszkańców przygotowała soł-
tys, Grażyna Grabka wraz z radą sołecką 
Opaczy-Kolonii. Na scenie przy świetlicy 
wystąpiły chóry kierowane przez  Renatę 
Włodarek: „Czerwone Koraliki” i  „Czer-
wone Korale”, a  na boisku i  w  ogródku 
jordanowski na najmłodszych czekały 
dmuchańce, balonowe cudaki, malowanie 

buziek, a także liczne konkursy i zabawy. 
Spora kolejka chętnych stała do chusty 
Klanza, gdzie maluchy mogły spróbować 
swoich sił w powietrznym berku.

Bez wątpienia na pikniku nie  mogło 
zabraknąć smakowitości z  grilla, które 
osobiście przygotowywali sami mieszkań-
cy, a  piknikowa atmosfera towarzyszyła 
wszystkim do późnych godzin popołu-
dniowych.

Nowa świetlica w  Opaczy-Kolonii to 
obecnie 271.8 m² powierzchni użytkowej 
w  tym: sali, w  której będą się odbywały 
spotkania - 121.2 m². Dodajmy, że obecna 
świetlica została przystosowana dla osób 
niepełnosprawnych, a  teren w  jej okolicy 
zyskał nowe miejsca parkingowe i  nową 
zieloną architekturę.

Mariusz Marcysiak 

Usługi asys tenc kie i opiekuńcze dla osób niesamodziel nych 
Osoby wymagające wsparcia w codziennym życiu mogą sko-
rzystać przez okres 6 miesięcy z bezpłatnych usług asystenc-
kich i opiekuńczych, w tym teleopieki i wizyt lekarskich.

A to wszystko dzięki projektowi „Pro fesjon al iza cja usług asys-
tenc kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel nych – nowe 

stan dardy ksz tałce nia i opieki”, w ramach którego gmina Michało-
wice jest partnerem. Osoby zainteresowane uzyskaniem wspar-
cia zapraszamy do kontaktu: niesamodzielni@ekon.org.pl lub  
tel. 502 836 491.

UG 

Wnioski do programów 300 + i 500 + on-line
Zachęcamy do składania wniosków do dwóch programów „300+” oraz „500+” dro-
gą elektroniczną. W tej formie można je przesyłać za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej, stron internetowych: empatia.mrpips.gov.pl oraz PUE ZUS.

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę na wybór właściwego organu prowadzą-
cego sprawę, a dla naszej gminy jest to:
• województwo: mazowieckie;
• miejscowość: Reguły;
• nazwa organu prowadzącego: GOPS Gminy Michałowice.

UG 
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Wydarzenia

Pamięci Orląt Pęcickich
Już po raz 52. mieszkańcy naszej gminy 
oraz zaproszeni goście przeszli szla-
kiem Rajdu po Kamienistej Drodze. 
Drodze Powstania Warszawskiego.

Tegoroczne uroczystości związane 
z wybuchem Powstania Warszawskie-

go i Bitwą pod Pęcicami miały wyjątkową 
rangę. Przede wszystkim obchodzimy 
100-lecie odzyskania niepodległości, 74. 
rocznicę wybuchu Powstania Warszaw-
skiego, 72. rocznicę pogrzebu i  poświę-
cenia pomnika-mauzoleum w  Pęcicach, 
a  także po raz 52. odbywa się Rajd po 
Kamienistej Drodze, a w październiku od-
będzie się już 15. Rajd Pęcicki.

Uroczystości, które 5 sierpnia odbyły się 
w pęcickim kościele pw. Świętego Piotra 
i Pawła oraz pod pomnikiem-mauzoleum, 
rozpoczął niezwykły koncert, koncert pt. 
„W hołdzie wolności”.

Andrzej Jagodziński, Anna Stankiewicz, 
Agnieszka Wilczyńska, Czesław Bart-
kowski, Adam Cegielski, Janusz Strobel 
i Robert Majewski. Znakomici artyści, któ-
rzy w  wyjątkowej aranżacji przedstawili 
zgromadzonej w  pęcickim kościele pu-
bliczności najbardziej znane utwory, które 
swoim przekazem nawiązywały do cza-
sów, kiedy to o wolność naszej ojczyzny 
trzeba było walczyć. Koncert rozpoczęła 
pieśń „Deszcz, jesienny deszcz”, napi-
sana przez  powstańca warszawskiego 
- Mariana Matuszkiewicza, a  zakończyła 
piosenka o  szczególnym znaczeniu dla 
współczesnej historii Polski, „Mury” Jacka 
Kaczmarskiego.

„To właśnie dzięki zrywom powstań-
czym takim, jak Powstanie Kościuszkow-
skie, Styczniowe i  Listopadowe Polska 
odzyskała niepodległość w  1918 roku” 
– mówił ks. proboszcz Grzegorz Jasiński 

w  homilii, którą wygłosił podczas mszy 
w intencji poległych w boju, zamordowa-
nych i zmarłych Powstańców.

Na zakończenie mszy świętej, w  ko-
ściele św. Piotra i Pawła w Pęcicach od-
było się uroczyste poświęcenie i odsłonię-
cie pamiątkowej tablicy ku czci i pamięci 
Krystyny Serwaczak, inicjatorki i  organi-
zatorki Rajdu po Kamienistej Drodze. Ta-
blicę odsłonili ks. Grzegorz Jasiński wraz 
z  przedstawicielem Oddziału Stołeczne-
go PTTK, Włodzimierzem Majdewiczem 
i  przedstawicielem Klubu Varsovia, Da-
nielem Wolborskim, w  asystencji wójta 
gminy Michałowice, Krzysztofa Grabki 
i przedstawicielki Środowiska AK Ochota, 
Władysławy Marcinkiewicz.

Przemarsz pocztów sztandarowych 
w towarzystwie uczestników rajdu i Orkie-
stry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego 
pod pomnik-mauzoleum rozpoczął kolej-

ną część tegorocznych uroczystości.
„Dziś przeżywamy szczególną uroczy-

stość. W 100-lecie odzyskania niepodle-
głości, w 74. rocznicę wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego, przeszliśmy dziś 
szlakiem Rajdu po Kamienistej Drodze” 
– mówił w swoim wystąpieniu wójt gminy 
Michałowice, Krzysztof Grabka. „Niepod-
ległość nie była i nie jest dana raz na za-
wsze. Tu, w tym miejscu, jest potwierdze-
nie tego, że w tamtych latach trzeba było 
walczyć i poświęcić to, co najcenniejsze. 
Młodzi ludzie poświęcili swoje życie, aby 
osiągnąć niepodległość. Spotykamy się 
tu już przez  wiele lat i  zawsze uczestni-
czą w  tym wydarzeniu bohaterowie tam-
tych dni oraz młodzież i dzieci. To swego 
rodzaju żywa lekcja historii. Póki pamięć 
o nich trwa, póty żyć będą”.

91 imion, nazwisk i pseudonimów, po-
ległych i zamordowanych w walkach pod 
Pęcicami, stanęło do apelu, do którego 
wzywał por. Patryk Koroś.

Salwa honorowa i  uroczyste złożenie 
wieńców przez delegacje rodzin poległych 
powstańców, towarzystw kombatanckich, 
delegacji gminnych, powiatowych i woje-
wódzkich zakończyło oficjalne obchody 
74. rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego i Bitwy pod Pęcicami.

52. Rajd po Kamienistej Drodze odbył 
się pod patronatem wójta gminy Michało-
wice, Krzysztofa Grabki i  staraniem Pol-
skiego Towarzystwa Turystyczno-Krajo-
znawczego – oddział stołeczny oraz przy 
współpracy żołnierzy kombatantów Armii 
Krajowej i  towarzyszy walki Powstańców 
poległych w Pęcicach.

Po części oficjalnej uczestnicy uda-
li się do pobliskiego parku, gdzie przy 
przepysznej grochówce zaserwowanej 
przez  strażaków z  Nowej Wsi kontynu-
owano rozmowy i  wspomnienia tamtych 
dni.

Mariusz Marcysiak 
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AKCJA „USZYJ JASIA” ZAKOŃCZONA

Akcja „Uszyj jasia” w Gminie Michałowice zakończona. Przez 
cały czerwiec duzi i mali, wspólnie, ramię w ramię szyli po-
szewki, a wszystko po to, by dzieciom trafiającym do szpitala 
było lepiej, dzięki kolorowym dinozaurom i misiom.

Mieliśmy wspólnie możliwość włączenia się w ogólnopolską 
akcję „Uszyj jasia” zainicjowaną w 2013 roku. 

Dzięki wspólnemu wysiłkowi mieszkańców i instytucji, w dniu 
2  sierpnia 2018 r. mieliśmy wyjątkową możliwość przekazania 
176 kolorowych jaśków, które dzielnie szyliśmy w ostatnim cza-
sie. Trafiły one do małych pacjentów Szpitala Dziecięcego im. 
Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.   

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za zaangażowanie 
w  akcję „Michałowickie Szycie Jaśków”. Był to wspólny czas 
spędzony przy maszynach, wykrawaniu i prasowaniu. Nie znie-
chęcił nas nawet ogromny upał na Dniach Michałowic, a  myśl 
o choć minimalnym uprzyjemnieniu dzieciom pobytu w szpitalu 
dodawała sił do pracy.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się w  jakikolwiek 
sposób do powodzenia tej akcji, a w sposób szczególny:

- Paniom Seniorkom spotykającym się w Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, które w czerw-
cowe środy dzielnie siadały przy maszynach,

- Pani Beacie Grzeniewskiej za dzielenie się swoimi umiejętno-
ściami i cierpliwość do wiecznie zrywających się nici,

- za pomoc w zdobyciu materiałów Stowarzyszeniu K40,
- za przekazanie tkanin IKEA, Outlet Tkanin.
Serdecznie zapraszamy do włączania się w kolejne wspólne 

inicjatywy na terenie Gminy, bo razem możemy więcej.
GOPS 

Działo się...

60. rocznica ślubu Państwa Malinowskich z Komorowa
31 sierpnia br. z okazji 60. rocznicy ślu-
bu (tzw. Diamentowe Gody), Państwo 
Maria i  Jerzy Malinowscy z  Komoro-
wa, gościli wójta Gminy Michałowice, 
Krzysztofa Grabkę, który odznaczył 
jubilatów Medalem za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie, przyznanym przez 
prezydenta RP. Ponadto, wręczył im 
także pamiątkową statuetkę z  okazji 
60. rocznicy ślubu oraz piękny bukiet 
róż wraz z  gratulacjami w  imieniu 
swoim oraz całej społeczności gminy 
Michałowice. 

Małżonkowie poznali się w  Często-
chowie i zawarli związek małżeński 

w  tamtejszym USC w  listopadzie 1957 
r. Pani Maria pracowała tam w szpitalnej 
aptece, jako magister farmacji, po ukoń-
czeniu studiów na Akademii Medycz-
nej w  Warszawie. Natomiast pan Jerzy 
odbywał staż w  tym samym szpitalu, 
jako lekarz, po ukończeniu Akademii 
Medycznej w Łodzi. W styczniu 1958 r., 

w święto Trzech Króli oboje zawarli ślub 
kościelny. 

W  1963 r. kupili dom w  Komorowie, 
chociaż nadal pracowali i  mieszka-
li w  woj. łódzkim. Na stałe przenieśli 
się do Komorowa w 1970 r. Pani Maria 
pracowała w aptece w Pruszkowie, zaj-
mując stanowisko kierownicze. Ogólnie 
przepracowała 43 lata jako magister far-
macji (1957-2000).

Pan Jerzy, lekarz internista, pracował 
w  przychodni komorowskiej przy ul. 
Józefa Ignacego Kraszewskiego, jako 
kierownik oraz w  przychodni przy ul. 
Turkusowej. W  sumie przepracował 57 
lat (1957-2015), ciesząc się zaufaniem 
i uznaniem pacjentów. 

W latach 70. pan Jerzy był również bez-
partyjnym radnym Gminy Michałowice, 
gdzie przez dwie kadencje działał jako 
przewodniczący Sekcji Służby Zdrowia. 

Państwo Maria (92 lata) i  Jerzy (90 
lat) stanowią przykładne, wzajemnie 

się wspierające małżeństwo. Poza pra-
cą, zajmowali się i nadal zajmują swoim 
ogrodem, pielęgnując nie tylko kwiaty, 
ale również warzywa i owoce. Mają jed-
ną córkę, częściowo mieszkającą w Ja-
poni oraz jednego wnuka, który urodził 
się w Japonii i właśnie rozpoczyna stu-
dia w Warszawie. 

Ewa Odagiri 

Odznaczenie Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest przyznawane parom, które 
co najmniej 50 lat przeżyły w jednym związku małżeńskim. Odznaczenie nadaje prezydent RP.  

Aby wystąpić o to odznaczenie małżonkowie lub ich rodziny muszą złożyć w urzędzie 
gminy (stanowisko spraw obywatelskich) wniosek wraz ze skróconym odpisem aktu zawar-
cia związku małżeńskiego oraz kserokopiami dowodów osobistych. Następnie dokumenty 
te kierowane są do wojewody, który występuje do prezydenta o nadanie medalu.
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Piknik strażacki

Któż w  dzieciństwie nie chciał zostać 
strażakiem i  być jak strażak Wojtek. 
W  sobotę, 1 września, była ku temu 
okazja, aby choć na chwilę poczuć się 
jak bohaterski strażak.

Wszystko za sprawą dorocznego pik-
niku, który jak zawsze na początku 

września organizują strażacy z Nowej Wsi. 
Rodzinna zabawa przed remizą przy ul. 
Głównej 2 to bez wątpienia dla mieszkań-
ców obowiązkowe wydarzenie w kalenda-
rzu imprez, które odbywają się na terenie 
naszej gminy.

Po pierwsze dlatego, żeby podzięko-

wać naszym strażakom za ich trud i od-
wagę. Piknik u  strażaków to także oka-
zja do podziwiania ich sprzętu i choć na 
chwilę poczucia się jak oni, przymierzając 
kaski lub zasiadając za kierownicą wozu 
gaśniczego. A wszystko w otoczeniu licz-
nych atrakcji, które jak zawsze dostarcza-
ją wszystkim wiele wspaniałej zabawy.

Oficjalnego otwarcia pikniku wraz z za-
proszeniem do niezapomnianej zabawy 
wspólnie dokonali: Krzysztof Grabka – 
wójt gminy Michałowice, Elżbieta Biczyk 
– przewodnicząca rady gminy i Jerzy Po-
kropek – komendant OSP w Nowej Wsi.

Witając wszystkich przybyłych komen-
dant, Jerzy Pokropek złożył na ręce wójta 
i  przewodniczącej rady serdeczne po-
dziękowania za życzliwość i wsparcie ze 
strony gminy dla  działań nowowiejskich 
strażaków.

   Piękna słoneczna pogoda, moc atrak-
cji i  oficjalne otwarcie dokonane, więc 
czas wspaniałej zabawy można uznać za 
rozpoczęty. Oczywiście najwięcej działo 
się dla najmłodszych, ale bez dwóch zdań 
również rodzice chętnie brali udział w tych 
zabawach.

Wyścigi w spodniach z sześcioma no-
gawkami, quizy, tańce – kaczuchy, maka-
rena, konkurs mam talent, przeciąganie 
liny, gra w piłkarzyki. Gry i zabawy, które 
wszyscy doskonale znamy i które bardzo 
szybko wciągnęły całe rodziny do szalo-
nej zabawy. Uśmiechu i  radości było co 
nie miara.

Dla odważnych strażacy przygotowali 
również eurobungee, basen z  łódeczka-
mi i  dmuchany tor przeszkód, a  dla  cie-
kawych motoryzacji wystawę pojazdów 
zabytkowych. 

A skoro był to piknik u strażaków to bez 
wątpienia nie  mogło zabraknąć jednego 
z ich wielu znaków rozpoznawczych, tzn. 
pysznej grochówki. Swoją drogą to jak oni 
to robią, że zawsze jest taka smaczna, 
a kolejka po nią ciągnie się i ciągnie?

Piknik rodzinny u  nowowiejskich stra-
żaków, u  naszych strażaków, to zawsze 
udana impreza i  nie inaczej było tym ra-
zem, a  zabawa trwała do późnego wie-
czora.

Mariusz Marcysiak 

Mała Książka – Wielki Człowiek.Trzylatki

Miło nam poinformować, że Gminna 
Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrow-
skiej w Komorowie została zakwalifiko-
wana do projektu „Mała książka - Wielki 
Człowiek. Trzylatki”. Dyrektor Bibliote-
ki, w poniedziałek, 16.07.2018 r. podpi-
sała porozumienie z Instytutem Książki.

Biblioteka w  Komorowie znalazła się 
w  gronie 3000 bibliotek w  Polsce, 

gdzie od września na maluchy czekać 
będą wyprawki czytelnicze oraz Karty Ma-
łego Czytelnika.

Informacje o projekcie:
Instytut Książki po pierwszych suk-

cesach projektu  „Mała książka – Wielki 
Człowiek”  podejmuje nowe wyzwanie, 
czerpiąc z bogatych doświadczeń brytyj-
skiego projektu Bookstart. 

Żyjemy w dynamicznych czasach, oto-
czeni infosferą, gdzie nawet treści kultu-

ralne, wymagające uważności i skupienia 
serwowane są w zbyt dużym tempie. Na 
szczęście coraz częściej inspirujemy się 
modą na slow life, celebrując uważny 
styl życia, dostrzegając najbliższego oto-
czenie, doceniając dobre towarzystwo. 
Czemu zatem nie  wprowadzić mody na 
celebrację czasu spędzanego z  dzieć-
mi, treścią czytanych książek, atmosferą 
bliskości i  towarzystwa literackich przy-
jaciół? Właśnie taki model proponuje In-
stytut Książki w  projekcie „Mała Książka 
– Wielki Człowiek”, skierowanym do trzy-
latków i ich rodziców. 

Od września 2018 roku podczas odwie-
dzin jednej z  bibliotek biorących udział 
w  akcji Mały Czytelnik otrzyma w  pre-
zencie  Wyprawkę Czytelniczą  zawierają-
cą książkę „Pierwsze wiersze dla…”, bro-
szurę informacyjną dla rodziców „Książką 
połączeni, czyli o  roli czytania w  życiu 
dziecka”  oraz  Kartę Małego Czytelni-

ka  do zbierania bibliotecznych naklejek. 
Podczas kolejnej wizyty w bibliotece za-
kończonej wypożyczeniem przynajmniej 
jednej książki z księgozbioru dziecięcego 
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę do Karty, 
a po uzyskaniu dziesięciu zostanie uhono-
rowany imiennym dyplomem potwierdza-
jącym jego czytelnicze zainteresowania. 
Dziecko pozna ciekawe miejsce, jakim 
jest biblioteka, oraz  zostanie pełnopraw-
nym uczestnikiem życia kulturalnego.

Biblioteka w Komorowie 
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Seniorze! Nie daj się oszukać!

Choć problem jest bardzo poważny i czę-
sto nagłaśniany, to równie często w me-
diach słyszymy o tym, jak seniorzy stają 
się ofiarami oszustów, którzy nierzadko 
wyłudzają od nich oszczędności życia.

Na wnuczka, policjanta, przedstawicie-
la zakładu energetycznego, czy oso-

bę potrzebującą pomocy. To tylko niektó-
re z metod, które wykorzystują przestępcy 
podczas próby oszustw, a trzeba dodać, 
że co i raz pojawiają się kolejne techniki.

Wspólna inicjatywa wójta gminy Micha-
łowice, Krzysztofa Grabki i  Komendy Po-
wiatowej Policji w  Pruszkowie sprawiła, że 
w czwartek, 28 czerwca, odbyło się spotka-

nie edukacyjne, którego celem było ostrze-
żenie naszych seniorów przed tego typu 
zagrożeniami. Była to świetna okazja do uzy-
skania informacji o tym, na co zwracać uwa-
gę i jak postępować w sytuacjach oszustwa.

Przede wszystkim, aby nie  ulec ma-
nipulacji oszusta, trzeba dać sobie czas 
na zastanowienie się. Rozmowę z  tzw. 
„wnuczkiem”, czy „policjantem” zakończ-
my stwierdzeniem typu „nie mogę teraz 
podjąć decyzji”, „muszę się chwilę zasta-
nowić” lub „zadzwoń do mnie za chwi-
lę”. Dzięki tak poprowadzonej rozmowie 
mamy czas na jej weryfikację u  rodziny, 
a zwłaszcza powiadomienia Policji.

Wprawdzie wszyscy uważamy, że w ży-
ciu codziennym pilnujemy się, aby unik-
nąć tego typu zdarzeń, ale oczywiście 
ostrożności nigdy za wiele, dlatego też:

• Nie wpuszczamy nieznajomych do 
domu

• Nie pokazujemy, gdzie przecho-
wujemy wartościowe przedmioty 
i pieniądze

• Nie przechowujemy dużych kwot 
w domu

• Nie chwalimy się majątkiem
• Nie ufamy osobom poznanym 

w sieci
• Nie trzymamy kodów pin razem 

z kartą płatniczą
• Czytamy regulaminy i  podpisywa-

ne umowy
• Uważamy podczas wypłat z  ban-

komatów
• Dyskretnie wprowadzamy kody pin
• Płacąc kartą płatniczą nie  spusz-

czamy jej z oczu
• W środkach komunikacji publicznej 

uważamy na kieszonkowców.
  Mamy nadzieję, że dzięki spotka-

niu świadomość seniorów znacznie się 
zwiększyła, co w  konsekwencji pomoże 
uniknąć przykrych sytuacji w których mo-
głoby dojść do oszustw.

Korzystając z okazji zachęcamy miesz-
kańców naszej gminy do zgłaszania Po-
licji wszelkich podejrzanych zachowań, 
które mogą doprowadzić do popełnienia 
przestępstwa oszustwa lub kradzieży, po-
nieważ nie od dziś wiadomo, że najlepszą 
ochroną jesteśmy my sami i nasi sąsiedzi.

Mariusz Marcysiak 

ITALIA CAMP 2018
Zawodnicy i trenerzy UKS FC Komorów 
już w lipcu rozpoczęli przygotowania do 
jesiennego sezonu. Wyjątkowe warun-
ki do pobytu i treningu znaleźli w miej-
scowości Lignano Sabbiadoro we Wło-
szech.

Trenerzy zadbali o  swoich podopiecz-
nych organizując im 2 treningi dzien-

nie, nie licząc wieczornej gry w siatkówkę 
na plaży. Jednak nie tylko treningiem mło-
dzi sportowcy żyją. Pobyt w  tak bliskiej 
odległości od Wenecji, nie mógł odbyć się 
bez odwiedzin tego pięknego miejsca.

Dodatkowo z  aspektów sportowych: 
zawodnicy jeden dzień spędzili na sta-
dionie Udinese Calcio, zwiedzając cały 
obiekt Dacia Arena, a chłopcy z rocznika 
2008 skorzystali z okazji, aby zagrać (wy-
grany) sparing ze swoimi włoskimi rówie-
śnikami z Udine. Gratulacje!

Wyjazd, który był możliwy dzięki wspar-

ciu gminy Michałowice w ramach dotacji 
dla organizacji pozarządowych z zakresu 
kultury fizycznej   i  sportu, dostarczył za-
wodnikom i  trenerom wielu nowych wra-
żeń i doświadczeń. 

Tomasz Firlej 

Nowi mieszkańcy gminy

Krzysztof Kuśnierski
ur. 28 maja 2018 r.
Komorów
waga 4580 g i wzrost 60 cm
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05-816 Michałowice,  
tel. 22 350-91-20, fax 22 350-91-21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GMINNE jEDNOsTkI ORGANIZACYjNE

telefOn alarmOwy – 112

POlicja – 997

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

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

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

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

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

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

StarOStwO POwiatOwe   
tel. 22  738-14-00

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

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

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

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

POGOtOwie ratunkOwe – 999

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

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

aPteki

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

WAŻNIEjsZE TELEFONY

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

0 –  Kancelaria ogólna; 

2 – Dowody i meldunki; 

3 – Działalność gospodarcza; 

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 

5 –  Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych; 

6 – Podatki; 

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne i drogowe; 

8 – Utrzymanie bieżące dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

10 – Zieleń; 

11 –  Numery porządkowe nieruchomości 

i dzierżawa gruntów; 

12 –  Podział nieruchomości i rolnictwo; 

13 – Planowanie przestrzenne; 

14 – Zamówienia Publiczne; 

15 – Promocja; 

16 – Kultura i sprawy społeczne; 

17 – Obrona cywilna.

telefony bezpośrednie:

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

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

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

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

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

www.dbprint.pl
biuro@dbprint.pl

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

Druk  
i opracowanie  

graficzne:

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

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

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GMINY MIChAŁOWICE

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

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

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

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony …

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GMINNE jEDNOsTkI ORGANIZACYjNE

telefOn alarmOwy – 112

POlicja – 997

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

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

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

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

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

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

StarOStwO POwiatOwe   
tel. 22  738-14-00

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

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

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

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

POGOtOwie ratunkOwe – 999

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

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

aPteki

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

WAŻNIEjsZE TELEFONY

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

0 –  Kancelaria ogólna; 

2 – Dowody i meldunki; 

3 – Działalność gospodarcza; 

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 

5 –  Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych; 

6 – Podatki; 

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne i drogowe; 

8 – Utrzymanie bieżące dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

10 – Zieleń; 

11 –  Numery porządkowe nieruchomości 

i dzierżawa gruntów; 

12 –  Podział nieruchomości i rolnictwo; 

13 – Planowanie przestrzenne; 

14 – Zamówienia Publiczne; 

15 – Promocja; 

16 – Kultura i sprawy społeczne; 

17 – Obrona cywilna.

telefony bezpośrednie:

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

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

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

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

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

www.dbprint.pl
biuro@dbprint.pl

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

Druk  
i opracowanie  

graficzne:

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

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

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GMINY MIChAŁOWICE

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

18 – Oświetlenie uliczne

CENTRUM USŁUG 
WSPÓLNYCH


