ród³o: www.gazeta.pl

www.michalowice.pl egzemplarz bezp³atny nr 2/2010

Stanowisko Nr 10/2010 Rady Gminy Micha³owice z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie tragicznej œmierci
Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego, Jego ¿ony Marii i osób im towarzysz¹cych,
w katastrofie na lotnisku w Smoleñsku w dniu 10.04.2010 r.
„W momencie œmierci bliskiego uderza cz³owieka œwiadomoœæ
niczym nie daj¹cej siê zape³niæ pustki.“
Józef Stanis³aw Tischner

Poruszeni i wstrz¹œniêci katastrof¹ samolotu w Smoleñsku,
w której zginêli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyñski
wraz z Ma³¿onk¹ Mari¹ Kaczyñsk¹, Ostatni Prezydent RP na
UchodŸctwie Ryszard Kaczorowski, Przedstawiciele Parlamentu RP,
Przedstawiciele i Pracownicy Kancelarii Prezydenta RP, Przedstawiciele Rz¹du i Instytucji Pañstwowych, Przedstawiciele Si³ Zbrojnych
RP, Przedstawiciele Koœcio³ów i Wyznañ Religijnych, Przedstawiciele
Biura Ochrony Rz¹du, wœród nich mieszkaniec naszej Gminy Micha³owice Pan Artur Francuz, Przedstawiciele Rodzin Katyñskich i Innych Stowarzyszeñ, wiele towarzysz¹cych osób oraz za³oga samolotu specjalnego, w imieniu w³asnym i ca³ej spo³ecznoœci Gminy Micha³owice, sk³adamy ho³d ofiarom tragedii.
Dzieñ 10 kwietnia 2010 roku zapisze siê jako najwiêksza narodowa tragedia w historii powojennej Polski. W jednej chwili odesz³o
wiele wybitnych osób, które sw¹ prac¹ i zaanga¿owaniem s³u¿y³y
Polsce. Udaj¹c siê do Katynia w 70-t¹ Rocznicê Mordu Katyñskiego,
chcieli uczciæ zamordowanych tam rodaków - teraz sami wpisuj¹ siê
w tragiczn¹ historiê naszego kraju.
Dziœ sk³adamy Im ho³d.
Wójt Gminy
Krzysztof Grabka

Katastrofa spowodowa³a wiele ludzkich cierpieñ i wywo³a³a
ogromn¹ rozpacz. W tych ciê¿kich chwilach spo³ecznoœæ Gminy Micha³owice ³¹czy siê w bólu z Rodzinami, Bliskimi i Wspó³pracownikami Zmar³ych, sk³adaj¹c Im wyrazy najg³êbszego wspó³czucia.
Wyra¿amy nasz¹ solidarnoœæ z rodzinami ofiar i rodakami, dla
których œmieræ osób wchodz¹cych w sk³ad polskiej delegacji na obchody 70-tej Rocznicy Mordu Katyñskiego przysporzy³a bólu i okry³a
ich ¿a³ob¹.
Rada Gminy Micha³owice jednoczeœnie pragnie wyraziæ najwiêkszy szacunek dla tych wszystkich, którzy w tak dramatycznych dla nas
Polaków chwilach okazali nam wspó³czucie i zrozumienie.
Chcemy wierzyæ, ¿e œmieræ Pana Prezydenta i Jego ¿ony Marii,
przedstawicieli polskich elit oraz wszystkich, którzy im towarzyszyli
nie zostawi tylko pustki w naszych sercach i wokó³ nas. Mamy nadziejê, ¿e pozwoli nam jak najlepiej wype³niæ przestrzeñ spo³eczn¹, duchow¹ i osobist¹.
Niech z tych ofiar i tragedii, które dokona³y siê na smoleñskiej ziemi wyroœnie prawdziwe dobro dla Polski i niech promieniuje poza jej
granice.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
S³awomir Walendowski

Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ
o tragicznej œmierci
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
LECHA KACZYÑSKIEGO
Jego Ma³¿onki MARII KACZYÑSKIEJ
OSTATNIEGO PREZYDENDA RP NA UCHODCTWIE,
POS£ÓW, SENATORÓW I MINISTRÓW,
PRZEDSTAWICIELI SI£ ZBROJNYCH RP I INSTYTUCJI PAÑSTWOWYCH,
PRZEDSTAWICIELI KOŒCIO£A I WYZNAÑ RELIGIJNYCH,
PRZEDSTAWICIELI RODZIN KATYÑSKICH,
CZ£ONKÓW ZA£OGI I STEWARDES
Wstrz¹œniêci rozmiarem tragedii Rodzinom i Bliskim
sk³adamy najszczersze wyrazy wspó³czucia.

W katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem zgin¹³ tragicznie

Wójt i Rada Gminy Micha³owice

Artur Francuz
ppor. Biura Ochrony Rz¹du
Mieszkaniec Granicy
¯onie Katarzynie oraz dzieciom
przekazujemy najg³êbsze wyrazy wspó³czucia.
Ponieœliœcie niewyobra¿aln¹ stratê w tak niespodziewany
i nieoczekiwany sposób. ¯adne s³owa nie ukoj¹ Waszego bólu.
Pozostajemy z Wami pogr¹¿eni w g³êbokim smutku.
Wójt i Rada Gminy Micha³owice,
pracownicy Urzêdu Gminy , spo³ecznoœæ Gminy
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W HO£DZIE OFIAROM SMOLEÑSKIEJ KATASTROFY
18 kwietnia 2010 r., w niedzielê, w Koœciele Wniebowziêcia NMP w
Micha³owicach oraz w koœciele Narodzenia NMP w Komorowie zosta³y
odprawione msze ¿a³obne w intencji ofiar katastrofy samolotowej pod
Smoleñskiem.
MICHA£OWICE
Msza œw. rozpoczê³a siê o godz. 12.
Koncelebrowana by³a przez ksiê¿y proboszczów trzech parafii z terenu gminy
Micha³owice: Komorowa, Pêcic i Micha³owic - Opaczy. W mszy wziê³y udzia³ w³adze
i radni powiatu pruszkowskiego oraz wójt,
radni, so³tysi oraz dyrekcje szkó³ z terenu
gminy Micha³owice.
Smutn¹ tê uroczystoœæ rozpoczê³o wykonanie przez parafialny chór jak¿e celnie wybranej na tê okazjê pieœni:
Pomódl siê bracie mój mi³y za Polskê,
Pomódl siê za Ojczyznê.
Pomódl siê dzisiaj bracie i siostro za wolnoœæ,
Pomódl siê za Ojczyznê.
Wartê honorow¹ przy o³tarzu pe³nili:
poczty sztandarowe ze szkó³, policjanci z micha³owickiego posterunku oraz stra¿acy
z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Nowej Wsi.
Wœród tragicznie zmar³ych jest mieszkaniec naszej gminy - Granicy: Artur Francuz ppor. Biura Ochrony Rz¹du. Zostawi³
¿onê i dwójkê dzieci.
-Katyñ za¿¹da³ ponownej ofiary - powiedzia³ w kazaniu ks. proboszcz Leon Firlej. Do Katynia polecieli ci, którzy dzisiaj patrz¹
na nas z fotografii. (…) W Polsce trwaj¹
wielkie rekolekcje, to czas wielkiego rachunku sumienia. (…) Prezydent Lech Kaczyñski chcia³ Polski, która wyrasta ze swoich korzeni. Walczy³ o pamiêæ polskiej golgoty - Katynia, o pamiêæ powstania warszawskiego. Walczy³ o to, byœmy wiedzieli,
¿e Polskê trzeba kochaæ, by w Polsce
wszystkim by³o dobrze.
- Zaprosi³em na tê mszê pani¹ Katarzynê,
¿onê Artura Francuza, ale si³ jej nie starczy³o - powiedzia³ wójt gminy Micha³owice
Krzysztof Grabka. - (…) Pierwsze co przychodzi do g³owy po takiej tragedii to bezsilnoœæ. Ale przychodzi te¿ nadzieja, ¿e
ofiara nie pójdzie na marne. Odesz³o wiele
wybitnych osób, które teraz wpisuj¹ siê
w tragiczn¹ historiê naszego kraju. Niech
z tych ofiar p³ynie dobro dla Polski i promieniuje poza granice.
Wójt gminy Micha³owice Krzysztof
Grabka i przewodnicz¹cy Rady Gminy Micha³owice S³awomir Walendowski z³o¿yli
kwiaty pod „tablic¹ katyñsk¹”, upamiêtniaj¹c¹ pomordowanych Polaków w czasie
II wojny œwiatowej w Zwi¹zku Radzieckim.
KOMORÓW
W wieczornej uroczystoœci uczestniczyli
harcerze i mieszkañcy naszej gminy. Z³o¿one zosta³y kwiaty w Miejscu Pamiêci na Zieleñcu przy ulicy Kotoñskiego w Komorowie.
Mszy koncelebrowanej, upamiêtniaj¹cej œmieræ 96 ofiar tragicznie zmar³ych
w katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem,
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Micha³owice.

raz jeszcze odczytali listê osób, które zginê³y w drodze do Katynia. Wi¹zanki z³o¿yli przedstawiciele Stowarzyszenia Kulturalny Komorów, Stowarzyszenia K40, a tak¿e
mieszkañcy
Komorowa,
Granicy, Nowej Wsi i innych miejscowoœci. Zebrani
zapalili znicze i odœpiewali
Rotê.
Mszê œwiêt¹ poprzedzi³a
czêœæ muzyczna, w wykonaniu Anny i Witolda
B³aszczyków oraz Anny
Tyszki.
Aurelia Zalewska - „To
wstrz¹saj¹ce wydarzenie.
To nasza nowa karta historii, która poci¹gnê³a kolejne ofiary Polaków. To ofiara ludzi, którzy s³u¿yli Polsce, walczyli o prawdê historyczn¹, o oddanie czci
poleg³ym za Ojczyznê” (...)
„Ta ofiara nie mo¿e byæ
zmarnowana. (...) Ta ofiara
przed laty i ta obecna to
wyzwanie dla nas, dla narodów, aby nast¹pi³a trwa³a przemiana w obliczu ³¹cz¹cego nas bólu”.
Tekst i zdjêcia: Beata Izdebska (Komorów), Stanis³aw
Sza³apak (Micha³owice)

Micha³owice.

przewodniczy³ ksi¹dz pra³at Andrzej Perdzyñski, proboszcz komorowskiej parafii.
W czasie homilii ksi¹dz pra³at
przywo³a³ postaæ Lecha Kaczyñskiego, prezydenta RP i powiedzia³, ¿e by³ to cz³owiek, dla którego ojczyzna i patriotyzm, to nie
by³y puste s³owa, który poœwiêci³
swoje ¿ycie, aby prawda o zbrodni w Katyniu sta³a siê powszechna. Powiedzia³ te¿, ¿e chrzeœcijanie powinni ufaæ w boski sens
zdarzeñ. Ufaæ, ¿e ta ofiara, nie
pójdzie na marne, ale wyda dobre
Komorów.
owoce.
Wspomnia³ równie¿, ¿e tragedia z 10 kwietnia dotyka nas bezpoœrednio, poniewa¿ wœród ofiar
smoleñskiej katastrofy lotniczej
by³ mieszkaniec naszej gminy - Artur Francuz - oficer BOR, który
w czasie wizyty w Katyniu mia³
pe³niæ s³u¿bê przy prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim, ostatnim
prezydencie na uchodŸstwie.
Na zakoñczenie mszy wszyscy
zaœpiewali „Bo¿e, coœ Polskê”
a nastêpnie przeszli w miejsce pamiêci ofiar drugiej wojny œwitowej i tam z³o¿yli kwiaty. Harcerze
Komorów.
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GMINNE INWESTYCJE
Rok 2010 w gminie Micha³owice pod wzglêdem inwestycji bêdzie bardzo intensywny. Zatwierdzony przez Radê Gminy
plan tegorocznych zadañ zawiera wiele nowych pozycji, jak równie¿ konsekwentn¹ realizacjê wczeœniej rozpoczêtych.
D³uga i mroŸna zima trochê pokrzy¿owa³a realizacjê i kontynuacjê robót in¿ynieryjnych, jednak ju¿ w po³owie marca,
natychmiast po poprawie warunków gruntowych, rozpoczê³y siê prace na wielu gminnych placach budów, a kolejne
zaczn¹ siê ju¿ niebawem. Zdaniem przedsiêbiorców opóŸnienia bêd¹ce efektem ostrej zimy s¹ do zniwelowania, ale
wymagaæ to bêdzie podjêcia wielu œrodków zaradczych, a przede wszystkim zmian w organizacji czasu pracy. Zatem
wiosn¹ powinniœmy obserwowaæ znaczne o¿ywienie tempa prac na wszystkich gminnych budowach.
DROGI
W ramach „Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” (pop. Schetynówki), którego g³ównym celem jest podniesienie standardu
dróg lokalnych - w gminie Micha³owice realizowana bêdzie
przebudowa ul. Szkolnej. Dotacja nie mo¿e przekraczaæ 50 procent wartoœci projektu, ten zaœ
musi s³u¿yæ poprawie bezpieczeñstwa uczestników ruchu
i byæ po³¹czony z sieci¹ dróg
wy¿szego rzêdu. Projekt przebudowy ul. Szkolnej w Micha³owicach spe³ni³ te za³o¿enia i zna- Micha³owice - ul. Sportowa po przebudowie
laz³ siê na liœcie zatwierdzonych
przez MSWiA wniosków w roku
ulic: Polnej, Wspólnej i Kamelskiego.
2010. Przebudowa dotyczyæ bêdzie blisko
W Komorowie tu¿ przed œwiêtami ukoñpó³tora kilometrowego odcinka ul. Szkloczono odcinek ul. Matejki, kontynuowane
nej, od ul. Polnej do ul. Topolowej. Pos¹ prace w ul.: Chopina i Zamojskiego.
wstan¹ dwa ronda (Raszyñska-Szkolna
W Micha³owicach przebudowywana jest
i 11 Listopada-Szkolna) i parkingi przy
ul. Klonowa i Sportowa.
szkole. Odcinek ten otrzyma now¹ asfaltow¹ nawierzchniê i zostanie odwodnio- PRZEDSZKOLA I SZKO£Y
ny. Oddanie do u¿ytku nowego odcinka
W gminie Micha³owice przybywa m³onast¹pi jeszcze w paŸdzierniku tego roku. dych mieszkañców. Z myœl¹ o nich realizoKolejn¹ du¿¹ inwestycj¹ w gminne drogi, wane bêd¹ przedsiêwziêcia zwi¹zane
bêdzie przebudowa odcinka ul. Turystycz- z ich edukacj¹.
nej w Komorowie Wsi. Inwestycja ta
W Granicy, w trójk¹cie ulic: Poprzeczw I etapie obejmie budowê dwóch rond nej, Pruszkowskiej i G³ównej powstanie
(Wiejska-Turystyczna i Bugaj-Turystyczna) Przedszkole Gminne. W ubieg³ym roku
i odcinka je ³¹cz¹cego. Zakoñczenie prac opracowano koncepcjê architektoniczn¹,
planowane jest na czerwiec br.
w chwili obecnej jest ju¿ gotowa dokuW marcu br., w wyniku procedury mentacja budowlana i nied³ugo zostanie
przetargowej, wybrano wykonawcê tych og³oszony przetarg na realizacjê tego
dwóch wa¿nych inwestycji drogowych. obiektu. Zgodnie z koncepcj¹ powierzchBêdzie nim firma FAL-BRUK B. B. Z. FALEN- nia zabudowy nowego przedszkola to
TA SP. JAWNA.
1200 m2, bêdzie to budynek o nowoczeOd ubieg³ego roku trwa przebudowa snej bryle, dwukondygnacyjny, gdzie znajul. Ireny i Podhalañskiej, realizowana na d¹ siê m. in.: sala gimnastyczna, pracowmocy porozumienia, wspólnie z Pruszko- nia plastyczna i w³asne zaplecze kuchenwem. D³ugo oczekiwana przez mieszkañ- ne. Oczywiœcie projektanci nie zapomnieli
ców przebudowa tej ulicy polega na wy- o dobrze wyposa¿onym placu zabaw
konaniu nowej nawierzchni jezdni, u³o¿e- i miejscach parkingowych. Pierwsze grupy
niu chodnika po stronie Pruszkowa, œcie¿- przedszkolaków zawitaj¹ tu w 2013 roku.
ki rowerowej po stronie Komorowa, prze- Teraz teren jest ogrodzony i trwaj¹ tam
budowie linii energetycznej wraz z oœwie- badania sonda¿owe, poniewa¿ dzia³ka,
tleniem. Oprócz tego wykonane bêd¹ na której przewidziana jest budowa le¿y
prace zwi¹zane z infrastruktur¹ podziem- w zasiêgu stanowiska archeologicznego.
n¹ tzn. u³o¿ony zostanie nowy wodoci¹g. Przedszkole Gminne w Nowej Wsi przy ul.
Z wyremontowanej, nowoczesnej ulicy Spacerowej otrzyma nowoczesny plac zaIreny bêdzie mo¿na korzystaæ ju¿ od baw i rekreacji. Prace bêd¹ przebiega³y
1 stycznia 2011 roku. Generalnym wyko- dwuetapowo. Pierwszy z nich obejmie
nawc¹ robót jest firma EFEKT.
czêœæ wschodni¹, która jest usytuowana
W Nowej Wsi koñczy siê przebudowa w bezpoœrednim s¹siedztwie budynku

przedszkola i jest w tej chwili ogrodzona.
Drugi etap to czêœæ zachodnia (miêdzy ul.
Spacerow¹ od po³udnia i ul. Heleny od
zachodu). Na przedmiotowym terenie
planuje siê nastêpuj¹ce elementy: dwa zespo³y placów zabaw dla dzieci o kolorowej nawierzchni syntetycznej wyposa¿onych w ró¿ne urz¹dzenia zabawowe, mini boisko do pi³ki no¿nej z nawierzchni¹
ze sztucznej trawy, ogródek dydaktyczny,
trzy piaskownice, œcie¿ki piesze oraz
wzbogacenie terenu o nowe roœliny. Docelowo ca³y teren (czêœæ wschodnia i zachodnia) ma byæ zamkniêty ogrodzeniem.
Wprawdzie wszystkie szeœciolatki maj¹ obowi¹zkowo trafiæ do szkó³ dopiero
za dwa lata, jednak ju¿ teraz nale¿y siê do
tego przygotowaæ, dlatego te¿ w³adze
gminy Micha³owice planuj¹ rozbudowê
Zespo³u Szkó³ w Micha³owicach. W chwili obecnej og³oszony jest przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowê.
S¹ równie¿ plany rozbudowy szko³y
w Nowej Wsi, lecz by je zrealizowaæ konieczna jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru.
SPORT I REKREACJA
Czêœæ bud¿etu gmina zamierza przeznaczyæ na zapewnienie mieszkañcom,
szczególnie tym najm³odszym, dostêpu
do nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Trwaj¹ budowy czterech
otwartych stref rekreacji: w Micha³owicach, Regu³ach i dwóch na terenie Komorowa. Powstaj¹ one w ramach projektu
„Promowanie zdrowego trybu ¿ycia
wœród dzieci i m³odzie¿y w gminie Micha³owice poprzez budowê otwartych stref
rekreacji”, na którego realizacjê gmina
Micha³owice otrzyma³a dotacjê z MF EOG
(wartoœæ grantu to 1 890 820 EUR). Z tych
inwestycji jesteœmy szczególnie dumni, po
pierwsze dlatego, ¿e uda³o siê na ich realizacjê pozyskaæ œrodki zewnêtrzne, co
wcale nie by³o ³atwe, a ponadto, a mo¿e
przede wszystkim, dlatego, ¿e bêd¹ to
bardzo atrakcyjnie zagospodarowane
miejsca, w których ka¿dy znajdzie dla
siebie coœ mi³ego: od spokojnego
wytchnienia na ³awce, przez radosn¹
zabawê na placu zabaw, po emocje w
skateparku.
Nie nale¿y przy tym
cd. str 4
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zapominaæ, ¿e czêœæ inwestycyjna, choæ
bardzo spektakularna, jest jedynie elementem ca³ego projektu, który obejmuje
swoim zakresem równie¿: organizacjê imprez sportowych i zapewnienie æwiczeñ
korekcyjnych i programów treningów
sportowych dla dzieci i m³odzie¿y oraz zajêæ instrukta¿owych dla rodziców i dzieci.
Wizualizacjê stref prezentujemy w dalszej
czêœci biuletynu. Wiêcej na ten temat
mo¿na przeczytaæ tak¿e na stronie
www.michalowice.pl. Termin zakoñczenia
budowy stref zaplanowany jest na 15 listopada br.
Kolejnym programem rz¹dowym,
oprócz schetynówki, w którym uczestniczy gmina jest program „Moje Boisko Orlik 2012”. Wniosek gminy o przyznanie
dotacji na dofinansowanie budowy kompleksów sportowych w ramach trzeciej
edycji tego programu zosta³ pozytywnie
rozpatrzony. Popularny ju¿ w ca³ej Polsce
„Orlik” powstanie w Soko³owie przy ul.
Wspólnoty Wiejskiej. Jest ju¿ gotowa adaptacja projektu typowego i niebawem zostanie og³oszony przetarg na budowê boiska. Projekt zak³ada budowê boiska do
gry w pi³kê no¿n¹, boiska do siatkówki
oraz budynku zaplecza sanitarno-socjalnego. Przygotowuj¹c tê inwestycjê du¿¹
wagê przyk³adamy do jakoœci przysz³ego
obiektu, szczególnie zaœ do jakoœci sztucznej trawy, która u³o¿ona bêdzie na p³ycie
boiska do gry w pi³kê no¿n¹.
Budowa kompleksu zaplanowana jest
na koniec br., wiêc pierwsze mecze na soko³owskim Orliku bêdzie mo¿na rozegraæ
ju¿ nastêpnej wiosny.
WODOCI¥GI I KANALIZACJA
SANITARNA
Systematycznie wyd³u¿a siê sieæ wodoci¹gowa na terenie gminy. W tym roku
dostêp do gminnego wodoci¹gu otrzymaj¹ mieszkañcy ulic: Wandy i Heleny
w Nowej Wsi, Willowej w Opaczy, a w ul.
Ireny w Komorowie zostanie wybudowana nowa sieæ wodoci¹gowa. Rozstrzy-

gniêto przetarg na wykonanie wodoci¹gu
w ul. Spacerowej w Micha³owicach Osiedlu, miêdzy ulicami 3 Maja i Szkoln¹ oraz
w ul. Podleœnej w Granicy. W planach na
ten rok jest budowa sieci wodoci¹gowej
w ul. Têczowej w Komorowie Wsi, Kochanowskiego, Skoœnej i Na³kowskiej w Granicy oraz Kolejowej w Micha³owicach
i Kasztanowej w Micha³owicach Wsi.
W przygotowywaniu s¹ te¿ projekty sieci
wodoci¹gowej w ul. Sosnowej i Daktylowej w Opaczy Kolonii, Starego Dêbu
w Komorowie Wsi, Torfowej w Regu³ach,
Osieckiej i Jedliny w Granicy.
I dobra wiadomoœæ dla mieszkañców
Opaczy Kolonii, którzy doœæ czêsto nêkani
byli brakiem wody na skutek uszkodzeñ
sieci w ul. Klonowej. Aby zminimalizowaæ
niedogodnoœci z tym zwi¹zane, zlecono
wykonanie po³¹czenia wodoci¹gu w ul.
Zachodniej z ul. Poln¹, co zabezpieczy dostawê wody dla Opaczy w przypadku wyst¹pienia awarii w ulicy Klonowej.
Ponadto opracowano koncepcjê modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie.
Podobnie jak w przypadku sieci wodoci¹gowej, zwiêksza siê te¿ obszar objêty
gminnym systemem odbioru nieczystoœci
i coraz wiêcej ulic zaopatrywanych jest
w kana³ œciekowy. Zakoñczono budowê
kanalizacji w ul. Rodzinnej w Soko³owie
i Pêcicach. Kontynuowane natomiast s¹
w po³udniowej czêœci ul. Kasztanowej
w Micha³owicach Wsi, gdzie za pomoc¹
przecisku sterowanego wykonano przejœcie kana³em pod dnem Raszynki. Dziêki
zastosowaniu tej technologii uda³o siê
unikn¹æ budowy kosztownej przepompowni œcieków. Planowo realizowana jest
równie¿ budowa kanalizacji w ul. Przytorowej, Calineczki i Ma³ego Ksiêcia w Regu³ach, gdzie teren budowy znajduje siê
w bezpoœredniej bliskoœci nasypu torowego i s³upów trakcyjnych linii WKD, co wymaga od wykonawców du¿ej precyzji
i ostro¿noœci przy wszystkich czynnoœciach. Ostatni odcinek tej inwestycji bêdzie polega³ na prze³o¿eniu znajduj¹cego

siê tam, starego kana³u tak, aby przez ca³y czas trwania prac mieszkañcy mieli nieutrudniony odp³yw nieczystoœci.
Uci¹¿liwe warunki gruntowo-wodne
panuj¹ na budowach prowadzonych
w Nowej Wsi. W ul. Heleny, gdzie roboty
rozpoczêto jeszcze w roku ubieg³ym, ze
wzglêdu na bliskoœæ stawu, teren jest wysoko nawodniony. Podobnie rzecz ma siê
w ulicy Têczowej (Komorów Wieœ), w której do prac zwi¹zanych z budow¹ kanalizacji przyst¹piæ bêdzie mo¿na dopiero po
odwodnieniu i osuszeniu terenu. Jednak
planowane terminy wykonania zostan¹
dotrzymane, a mieszkañcy i tych ulic bêd¹
mogli nied³ugo przy³¹czyæ swoje domy do
nowych kana³ów œciekowych.
CIEP£A WODA ZE S£OÑCA
Gmina Micha³owice przygotowuje
wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze
œrodków Unii Europejskiej projektu polegaj¹cego na zakupie i instalacji kolektorów s³onecznych dla swoich mieszkañców. W kwietniu przyst¹piono do podpisywania umów z mieszkañcami, poniewa¿ jest to warunek konieczny uczestniczenia w projekcie. Zainteresowanie projektem jest ogromne, jednak jego realizacja jest uzale¿niona od uzyskania dotacji
z funduszy Unii Europejskiej. Ograniczona
pula œrodków finansowych UE przewidzianych na dotacje w ca³ym województwie (30 mln euro) powoduj¹, ¿e konkurencja o dotacjê unijn¹ bêdzie bardzo du¿a. W przypadku zakwalifikowania tego
projektu do dofinansowania œrodkami
UE, uwzglêdniaj¹c jednoczeœnie wszystkie
wystêpuj¹ce uwarunkowania formalno-prawne nale¿y liczyæ siê z tym, ¿e realny
termin instalacji zestawów kolektorów
s³onecznych w domach mieszkañców
gminy, przypadnie najwczeœniej na po³owê roku 2011. Wiêcej informacji w
Internecie: www.michalowice.pl.
Opracowanie:
Referat Inwestycji i Remontów

ZAPROSZENIA
16 maja 2010 - II koncert z cyklu Muzyczny Maj w Micha³owicach. Wyst¹pi¹ Jorgen Peterson - saksofon, Bengt
Tribukait - organy (obaj ze Szwecji). Koœció³ NMP, godz. 19.00
30 maja 2010 - III koncert z cyklu Muzyczny Maj w Micha³owicach. Wyst¹pi¹ Monika Kolasa-Hladikova - sopran,
Tomasz Go³êbiewski - skrzypce, Micha³ Sawicki - organy. Koœció³ NMP, godz. 19.00

OFERTY PRACY W URZÊDZIE GMINY
Urz¹d Gminy Micha³owice zatrudni:
1. Inspektora ds. kontroli wewnêtrznej
2. Audytora wewnêtrznego
3. Komendanta Stra¿y Gminnej Gminy Micha³owice
Bli¿sze informacje na bip.michalowice.pl w zak³adce Praca w Urzêdzie.
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WYMIANA TABORU KOLEJKI WKD
Warszawska Kolej Dojazdowa, zapewniaj¹ca mieszkañcom naszej gminy
szybkie i bezkolizyjne dotarcie do Warszawy, zostanie wyposa¿ona w 14 nowych pojazdów. Pierwsza nowoczesna kolejka powinna zacz¹æ kursowaæ pod koniec
2011roku, a wszystkie pozosta³e zostan¹ dostarczone do koñca wrzeœnia 2012 roku.
Przedsiêbiorstwem, które wygra³o przetarg na wykonanie zespo³ów trakcyjnych jest
firma Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA.
Ze strony samorz¹dów w uroczystym podpisaniu umowy udzia³ wziêli Piotr Szprenda³owicz - Cz³onek Zarz¹du Województwa Mazowieckiego oraz burmistrzowie i wójtowie
jednostek samorz¹dowych, które s¹ udzia³owcami w spó³ce WKD. Gminê Micha³owice
reprezentowa³ wójt Krzysztof Grabka.
Nowe kolejki to przede wszystkim wiêkszy komfort jazdy dla pasa¿erów. Ju¿ pod-

czas wsiadania do wagonów poczujemy
znaczn¹ ró¿nicê, poniewa¿ pod³oga przy
drzwiach wejœciowych zostanie obni¿ona
oraz zostan¹ wyeliminowane schodki, co na
pewno usprawni wsiadanie i wysiadanie.
Wagony bêd¹ przestronne i klimatyzowane.
Znajdowaæ siê w nich bêdzie 120 sta³ych
miejsc siedz¹cych. £¹cznie poci¹gi pomieszcz¹ 500 pasa¿erów. Oprócz tego znajdowaæ

siê w nich bêd¹ 4 miejsca dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich oraz
8 miejsc na rowery. Ca³y tabor bêdzie wewn¹trz monitorowany, co zapewne wp³ynie
na poprawê bezpieczeñstwa pasa¿erów.
Nowe „wukadki” umo¿liwi¹ przejœcie na
wy¿sze napiêcie, z 600 V (tramwajowego)
na 3000 V, dziêki czemu bêdzie mo¿liwe
zwiêkszenie liczby poci¹gów, przyœpieszenie
ich jazdy, co przede wszystkim wp³ynie na
skrócenie czasu dojazdu do Warszawy.
Podpisana umowa z bydgosk¹ firm¹ zapewnia œwiadczenie przez nich us³ug przez okres
6 miesiêcy od momentu dostarczenia ka¿dego z pojazdów. Ka¿dy poci¹g bêdzie objêty
4 letnim okresem gwarancyjnym.
Pozostaje nam tylko oczekiwanie na tê przemianê WKD.
Opracowano na podstawie informacji
zawartych na stronach www.wkd.com.

STREFY REKREACJI
Po zimowej przerwie ruszaj¹ prace zwi¹zane z budowa 4 otwartych stref rekreacji, które powstaj¹ na terenie naszej
gminy. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu: "Promowanie zdrowego trybu ¿ycia wœród dzieci i m³odzie¿y w
Gminie Micha³owice poprzez budowê otwartych stref rekreacji" finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego
EOG. Choæ termin zakoñczenia prac wyznaczonych jest na listopad 2010 roku, ju¿ teraz mo¿emy przedstawiæ Pañstwu
kolejne wizualizacje stref.
Strefa w Micha³owicach - powstanie na
obecnie pustym placu, pomiêdzy ulicami 11
Listopada, Szkoln¹ i Rynkow¹. W centralnym
punkcie placu bêdzie znajdowa³a siê oœwietlona fontanna, obok - plac zabaw dla dzieci
z wieloelementowym zestawem zabawowym
(min. zje¿d¿alnia, karuzela, wie¿a, œcianka
wspinaczkowa), dynamicznym zestawem
sprawnoœciowym, podwójn¹ bry³¹ do wspinania i piaskownic¹ z bali oraz skatepark. Ca³y obiekt bêdzie oœwietlony i ogrodzony. Wyposa¿ony bêdzie w drobne formy architektury, w tym stojaki na rowery. Powstan¹ tak¿e
liczne nasadzenia drzew bylin i trawy.

Strefa w Micha³owicach.

Strefa w Micha³owicach.

Strefa w Micha³owicach.

5

Z GMINY MICHA£OWICE
Strefa w Regu³ach - powstanie przy ul.
Wiejskiej, obok istniej¹cego obecnie boiska
do koszykówki. W sk³ad tego obiektu wejdzie: plac zabaw dla najm³odszych, plac
z zestawem do zabaw z piaskiem i plac zabaw dla dzieci starszych wyposa¿ony m. in.
w zestaw zabawowy z wie¿¹ i podwójn¹
zje¿d¿alni¹, dynamiczny zestaw sprawnoœciowy i karuzele. Powstanie równie¿ boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej (min. boisko do pi³ki rêcznej, jedno
boisko do pi³ki siatkowej). Rewitalizacji zostanie poddana istniej¹ca zieleñ, powstan¹
nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin
i traw. Ca³oœci dope³ni oœwietlenie, ogrodzenie i drobne formy architektoniczne: (m. in.
budynek zaplecza technicznego, pergola,
³awki, stojaki na rowery.)

Strefa w Komorowie - bêdzie usytuowana miedzy ul. Kolejow¹, a torami WKD.
Powstanie tam plac zabaw dla najm³odszych, plac zabaw dla dzieci starszych m.in. ze
sprawnoœciowym zestawem zabawowym i 4-metrow¹ przeplotni¹ oraz skatepark.

Strefa w Komorowie.

Strefa w Komorowie.

Strefa w Regu³ach.

Strefa w Komorowie Wsi — bêdzie siê mieœci³a przy ul. G³ównej.
Powstanie plac zabaw dla dzieci, który bêdzie wyposa¿ony m. in.
w zestaw zabawowy z trzema wie¿ami, linarium, karuzelê, ko³obieg,
oraz — dla dzieci starszych lub doros³ych — dwa stoliki rekreacyjne
np. w wersji do gry w szachy, placykiem rekreacyjnym ze sto³em do
ping-ponga i skateparkiem. Teren tej strefy uzupe³niony zostanie
o drobne formy architektoniczne: m. in. w pergolê, altanê i malowniczy, drewniany mostek.

Strefa w Regu³ach.

Strefa w Komorowie Wsi.

Strefa w Komorowie Wsi.

6

Wszystkie zastosowane na placach zabaw i skateparkach
urz¹dzenia bêd¹ posiada³y wszelkie wymagane certyfikaty bezpieczeñstwa, pozytywne oceny higieniczne oraz
atesty, ponadto nawierzchnie placów zabaw dla najm³odszych dzieci zostan¹ wykonane ze specjalnego materia³u
syntetyczno-poliuretanowego, który redukuje stopieñ
obra¿eñ doznawanych podczas upadków. Otwarte strefy
rekreacji, które powstan¹ na terenie Gminy Micha³owice
bêd¹ mia³y charakter ogólnodostêpny, otwarty i nieodp³atny.

Z GMINY MICHA£OWICE

DBAJMY O WIZERUNEK NASZEJ GMINY
Wiosna, na któr¹ wiêkszoœæ
z nas z niecierpliwoœci¹ oczekuje,
to czas na ró¿nego rodzaju porz¹dki. Z wielkim entuzjazmem
zabieramy siê do sprz¹tania w³asnych domów oraz posesji.
Zadbajmy przy tym tak¿e o wizerunek naszej gminy.
Ze strony gminy Micha³owice
poczynionych jest wiele dzia³añ,
które maj¹ na celu umo¿liwienie
mieszkañcom dbanie o otaczaj¹ce ich œrodowisko. Zorganizowane s¹ punkty zbiórki przeterminowanych leków (apteki i przychodnie) oraz zu¿ytych baterii (np.
szko³y, Urz¹d Gminy). Mamy
mo¿liwoœæ bezp³atnego oddawania zu¿ytego sprzêtu AGD i RTV
oraz przedmiotów wielkogabarytowych, wspomagani jesteœmy
w selektywnej zbiórce odpadami
(na terenie gminy znajduje siê 15
punktów ze specjalnie przeznaczonymi do tego kontenerami).
Wyposa¿ani jesteœmy w wiele
mo¿liwoœci, które u³atwiaj¹ zadbanie o otoczenie. Jednak same
œrodki i pomoc zewnêtrzna nie
wystarczy, potrzebne i konieczne
s¹ do tego tak¿e chêci wszystkich
mieszkañców. Nie wyrzucajmy
niepotrzebnych rzeczy w dowolnych miejscach, byle dalej od
w³asnego domu. W ten sposób
pozornie dbamy tylko o czystoœæ
i porz¹dek. Pozostawione worki

pod pojemnikami odstraszaj¹ z daleka. Postawiony jeden nieopró¿niony worek, jak
lawina, powoduje powstanie regularnego
wysypiska. Pojemniki
do segregacji opró¿niane s¹ regularnie,
nawet 3 razy w tygodniu (pojemniki do
plastiku). Postawione
obok worki, wcale nie
œwiadcz¹ o tym, ¿e
pojemniki s¹ przepe³nione.
SprawdŸmy
i nie naœladujmy innych, nie pozostawiajmy posegregowanych
odpadów obok, ale
powrzucajmy je do
odpowiedniego koloru pojemnika. Zadzwoñmy - umówmy
siê na wywóz zu¿ytego sprzêtu RTV i AGD
lub
przedmiotów
wielkogabarytowych.
To trwa tylko kilka
minut, poœwiêcimy
chwilkê, ale dziêki temu zadbamy o porz¹dek i czystoœæ wokó³
nas. Okolica od razu
inaczej bêdzie wygl¹da³a.

Taki obraz najczeœciej spotykamy...

... a tak mog³oby byæ....

Zu¿yty sprzêt RTV AGD oraz wszelkie odpady wielkogabarytowe odbierane bêd¹ przez specjalistyczn¹ firmê raz w miesi¹cu z przed
posesji, po wczeœniejszym zg³oszeniu potrzeby odbioru osobiœcie lub telefonicznie w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Gminy Micha³owice, pokój nr 9, tel. 22 723 81 78 w. 6.
Punkty przyjmowania przeterminowanych leków:
APTEKI:
Farmer, Micha³owice ul. Parkowa 1,
Joanna Cegie³a, Micha³owice ul. Jesionowa 40,

Leœna, Komorów ul. Ceglana 2,
Ostoja, Komorów ul. Berylowa 34,
Apteka p.n. Œw. Barbary, Nowa Wieœ ul. G³ówna 34,

Punkty zbiórki zu¿ytych baterii:
Urz¹d Gminy, Micha³owice, ul. Raszyñska 34

Sklep spo¿ywczy "Kaktus", Komorów, ul. 3 Maja 10
Szko³y w Komorowie, Nowej Wsi i Micha³owicach

USUÑ NIEBEZPIECZNY AZBEST Z TWOJEGO DACHU
Gmina Micha³owice udziela dofinansowania do utylizacji wyrobów zawieraj¹cych azbest. Je¿eli posiadaj¹
Pañstwo dom lub budynek gospodarczy pokryty eternitem, mo¿ecie otrzymaæ dofinansowanie na zdjêcie i utylizacjê poszycia dachowego.
Wraz z wst¹pieniem do Unii Europejskiej Polska zobowi¹za³a siê do ca³kowitego usuniêcia wyrobów zawieraj¹cych
azbest do 2032 roku. Ka¿da p³yta azbe-

stowo-cementowa (popularnie nazywana
eternitem) zawiera od 11 do 13% rakotwórczego azbestu. Niczym niezabezpieczone p³yty s¹ szkodliwe, nawet jeœli tylko
le¿¹ na dachu. Deszcze wymywaj¹ z nich
bowiem spoiwo cementowe, przez co
wi¹zki w³ókien azbestu zostaj¹ ods³oniête, rozszczepiaj¹ siê i uwalniaj¹ do œrodowiska. Im bardziej zniszczony jest dach,
tym wiêcej w³ókien siê ulatnia.
Chroñmy w³asne zdrowie i naszych

najbli¿szych. Nie zwlekajmy, zacznijmy dzia³ania ju¿ dziœ!!!
Wszelkie informacje, wyjaœnienia oraz
komplet dokumentów do wype³nienia
mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Gminy Micha³owice, pokój nr 9, tel. 22
723-81-78 wew. 6. Informacje dostêpne
s¹ tak¿e na stronach internetowych
gminy www.michalowice.pl
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ZEBRANIE WIEJSKIE SO£ECTWA NOWA WIEŒ
W czwartek 26 marca w œwietlicy wiejskiej w Nowej Wsi odby³o siê
zebranie wiejskie mieszkañców So³ectwa Nowa Wieœ. Na spotkaniu obecni byli
Wójt Gminy Micha³owice Krzysztof Grabka, Przewodnicz¹cy Rady Gminy
S³awomir Walendowski, So³tys Nowej Wsi Marian Boœka. Sekretarzem
zebrania zosta³ wybrany Pawe³ Kordys.
inwestycje oraz zadania
zrealizowane
przez gminê Micha³owice na terenie so³ectwa Nowa Wieœ.
Nale¿¹ do nich:
- konserwacja sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
- wyremontowanie
t³uczniem kamiennym i destruktem
ulic: Sasanek, Stokrotek i Rzemieœlniczej
- na bie¿¹co remontowane s¹ lub bêd¹ ulice: Kwiatowa, Spacerowa,
Tulipanów,
Graniczna i boczne
Wójt Krzysztof Grabka odpowiada³ na wszystkie
od ul. Brzozowej
pytania i wyjaœnia³ w¹tpliwoœci mieszkañców
- uporz¹dkowanie terenu przy trasie
Zebranie cieszy³o siê du¿ym zaingrodziskiej oraz obok Ochotniczej
teresowaniem lokalnej spo³ecznoœci,
Stra¿y Po¿arnej
mieszkañcy przybyli bardzo licznie.
- wykonanie dokumentacji techniczno Wszystkich powita³ So³tys Marian Boœka,
kosztorysow¹ budowy oœwietlenia uliczktóry nastêpnie odczyta³ protokó³ z ponego na: Ró¿anej, Sasanek, Mi³ej, £¹koprzedniego zebrania oraz przedstawi³
wej i Jesiennej
sprawozdanie z dzia³alnoœci So³tysa i Rady - rozpoczêcie budowy sieci wodoci¹gowej
So³eckiej za rok 2009.
w ul. Wandy i Heleny oraz kanalizacji saZaprezentowane zosta³y najwa¿niejsze
nitarnej w ul. Heleny

- rozpoczêcie modernizacji ulic: Polnej, Kamelskiego i Wspólnej (u³o¿enie kostki
brukowej)
- wykonanie dokumentacji projektowej
modernizacji ulic: Jaœminowej, Ró¿nej,
Tulipanów, Granicznej i S³onecznej
- wykonanie dokumentacji projektowej
ogródka jordanowskiego
- wykonanie dokumentacji projektowej
sieci wodoci¹gowej w ul. Tulipanów,
a tak¿e zlecenie zaprojektowania odwodnienia na dzia³ce 404/2
- zakup rozk³adanego namiotu na potrzeby So³ectwa i Ochotniczej Stra¿y
Podczas zebrania przewidziano tak¿e
czas na sprawy wniesione. Wójt Krzysztof
Grabka cierpliwie odpowiada³ na wszystkie
pytania i w¹tpliwoœci mieszkañców. Wiele
osób wskaza³o problem nieodpowiedniego
zachowania okolicznej m³odzie¿y. Poruszono temat pozostawiania œmieci na parkingu
przy WKD, nad smugiem i w innych miejscach. Skar¿ono siê na nieprawid³owo zaparkowane samochody utrudniaj¹ce ruch
pieszych i rowerzystów. Dopytywano
o oœwietlenie i poprawê stanu ulic. Poruszono temat b³¹kaj¹cych siê psów oraz segregacji œmieci. W wyniku dyskusji, podjêto
wniosek o przeniesieniu kontenerów do segregacji œmieci, stoj¹cych dotychczas przy
stacji WKD, na teren Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Je¿eli chodzi o ogródek jordanowski,
wójt zapewni³, ¿e s¹ ju¿ przeznaczone
œrodki na ten cel i wkrótce powinna rozpocz¹æ siê realizacja tego przedsiêwziêcia.
Tekst i zdjêcia: Anna Tyszko

WIELKANOCNE SPOTKANIA KO£A SENIORÓW NR 11 W OPACZY KOLONII
9 kwietnia, w pi¹tek, w œwietlicy w Opaczy Kolonii odby³o siê wielkanocne
spotkanie Ko³a nr 11 Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Opaczy Kolonii.
Zebranych powita³ wójt gminy Micha³owice Œwiêta wielkanocne trwaj¹. (…) S¹ œwiêtami naKrzysztof Grabka, mieszkaniec Opaczy Kolonii. Z³o- dziei. ¯yczê Wam, byœcie tej nadziei nie tracili. Dni
¿y³ seniorom wielkanocne ¿yczenia. Zachêca³ do trudne zawsze siê skoñcz¹. Pewnie przyjd¹ nastêpkorzystania ze œwietlicy.
ne troski, ale i te min¹.
Ks. proboszcz Parafii Micha³owice-Opacz Leon
Honory gospodyñ wielkanocnego spotkania
Firlej sk³adaj¹c wielkanocne ¿yczenia powiedzia³: pe³ni³y: Gra¿yna Grabka - so³tys Opaczy Kolonii oraz
Anna Taras - cz³onek Zarz¹du So³ectwa Opacz Kolonia i jednoczeœnie przewodnicz¹ca Ko³a nr 11 Polskiego Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
w Opaczy Kolonii.
Wœród zaproszonych
goœci znaleŸli siê równie¿: przedstawicielki
Oddzia³u Rejonowego
Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pruszkowie
- przewodnicz¹ca tego
oddzia³u Barbara Szlagowska i Halina Kosio-

rek - przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej oraz
radne z Opaczy Kolonii El¿bieta Zawadzka
i Anna Kamiñska, a tak¿e radny z Micha³owic
Eugeniusz Hanc.
W czêœci artystycznej wyst¹pi³y razem dwa
chóry z Opaczy Kolonii - doros³ych i dzieci pod kierunkiem Renaty W³odarek - absolwentki Wydzia³u Dyrygentury Chóralnej
(Prowadzenie Zespo³ów Wokalnych i Instrumentalnych) Akademii Muzycznej w Warszawie, mieszkanki Opaczy Kolonii.
By³ to pierwszy wystêp tych chórów bardzo udany, o czym œwiadczy chocia¿by
to, ¿e publicznoœæ domaga³a siê bisu.
Na suto zastawionym wielkanocnym stole pojawi³y siê potrawy i s³odycze przygotowane przez gospodynie-seniorki. Panie wykaza³y siê oczywiœcie kunsztem kulinarnym.
***
By³a to pierwsza impreza zorganizowana przez najm³odsze ko³o seniorów gminy
Micha³owice. Zarejestrowane zosta³o 1 marca 2010 roku. Nale¿¹ do niego 33 osoby.
- Emeryci chc¹ siê spotykaæ i maj¹ gdzie:
w œwietlicy — powiedzia³a przewodnicz¹ca
cd. str 9
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ko³a nr 11 Anna Taras. - Niektórzy maj¹ problem z dotarciem do Micha³owic na imprezy
organizowane przez ko³o nr 4, a tu jest blisko. Spotykamy siê raz w tygodniu w poniedzia³ki o godz. 18: 00. Wymieniamy siê
kwiatami, sadzonkami. Babcie i dziadkowie
przychodz¹ z wnukami do ogródka jordanowskiego oraz do œwietlicy: przynosimy
bajki, które czytamy swoim wnukom oraz
wnukom znajomych. Bilet do kina czy teatru
oraz transport kosztuje, a tak wspólnie jest
taniej. Planujemy wyjazdy na wycieczki. Gdyby nie dzia³alnoœæ ko³a, to ¿ycie emerytów

by³oby monotonne. Emeryci potrzebuj¹ odskoczni od szarej rzeczywistoœci.
¯ycie kulturalne, towarzyskie, rekreacyjne oraz sportowe w œwietlicy, ogródku jordanowskim i na boisku na posesji w Opaczy
Kolonii przy ul. Ry¿owej kwitnie.
Opowiedzia³a o tym so³tys Opaczy Kolonii
Gra¿yna Grabka: - Od marca dzia³a chór dla
doros³ych, powstaje chór dla dzieci - chóry
te æwicz¹ raz w tygodniu. Raz w tygodniu
spotyka siê ko³o nr 11 Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz prowadzone s¹ zajêcia z gimnastyki dla pañ.

Raz w miesi¹cu organizowane s¹ wystêpy teatralne dla dzieci. 2 tygodnie w sierpniu
bêd¹ trwa³y warsztaty teatralne dla dzieci.
We wrzeœniu odbêdzie siê kurs pierwszej pomocy dla doros³ych i m³odzie¿y. W lipcu
i sierpniu WF-ista poprowadzi zajêcia na boisku. Raz w miesi¹cu bêd¹ odbywa³y siê
warsztaty edukacyjne (zabawa, konkursy
plastyczne itp.). W lipcu dzieci wyjad¹ na
wycieczkê do Badowa k. Mszczonowa, czyli
do tzw. „rancza w dolinie” (do œwiata westernu).
Tekst i zdjêcia: Stanis³aw Sza³apak

SPOTKANIE WIELKANOCNE W NOWEJ WSI
W czwartek, 25 marca w œwietlicy
w Nowej Wsi odby³o siê spotkanie wielkanocne zorganizowane przez miejscow¹ Radê So³eck¹ oraz Ko³o Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.
Mieszkañcy Nowej Wsi i zaproszeni goœcie bardzo licznie przybyli na to œwi¹teczne spotkanie. Obecni byli: Wójt Gminy Micha³owice Krzysztof Grabka, Przewodnicz¹cy Rady Gminy S³awomir Walendowski,
Inspektor d/s Kultury Barbara Raczyñska,
Radna Powiatu El¿bieta Tomczak, Radny
Grzegorz Jastrzêbski, Dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Nowej Wsi Ewa Dymura, Proboszcz Parafii Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Pruszkowie Ksi¹dz Jan Studziñski,
So³tys Nowej Wsi Marian Boœka, Przewod-

nicz¹ca Ko³a Jadwiga Bazga oraz
przedstawiciele zaprzyjaŸnionych Kó³ Emerytów z B³onia
i Leszna.
Spotkanie up³ynê³o w serdecznej atmosferze. Wspólnie
œpiewano wielkopostne pieœni,
a w radosny nastrój Wielkanocy
wprowadzi³y wszystkich wzajemnie sk³adane œwi¹teczne ¿yczenia.
Nie zabrak³o równie¿ wspólnego posi³ku. Tradycyjnie królowa³y jaja, sa³atki i przeró¿ne
s³odkie wypieki. Wiosenne dekoracje i elegancko nakryte sto³y
umila³y wspólnie spêdzony czas.
Tekst i zdjêcia: Anna Tyszko

WIELKANOCNY SALON POEZJI W KOMOROWIE
W niedzielê, 28 marca, jak zwykle w Dworze Polskim w Pêcicach odby³o siê
kolejne spotkanie w Krakowskim Salonie Poezji w Komorowie. W programie
"Wróbla Wielkanoc" us³yszeliœmy Aleksandrê Justê i Wojciecha Malajkata. Gminê
Micha³owice reprezentowa³ Krzysztof Grabka wraz z ¿on¹.

W Wielkanocnym Salonie Poezji artyœci czytali wiersze Jana Lechonia, Leopolda Staffa, Konstantego Ildefonsa
Ga³czyñskiego. I by³y to utwory poetyckie polskich poetów tak dobrane
i skomponowane, ¿e w cudowny sposób wprowadza³y s³uchacza w atmosferê Wielkiego Postu: mêki i ukrzy¿owania Chrystusa, a potem jego zmartwychwstania. A znakomita interpretacja Aleksandry Justy i Wojciecha Malajkata, aktorów Teatru Narodowego
w Warszawie, sprawia³a, ¿e by³ to czas
zadumy i wyciszenia, a tak¿e zetkniêcia
siê z sprawami ostatecznymi. Artystom
na gitarach towarzyszyli Adam Œwita³a
i Wojciech B³a¿ejczyk. Œpiewa³a Maja
Olenderek. Muzycy wystêpuj¹ w wielu
salonach poezji i zawsze muzyka, któr¹
graj¹ jest œwietnie dopasowana do tematyki konkretnego salonu.
Salony Poezji finansuje Gmina Micha³owice, dziêki czemu wstêp na
wszystkie salony poezji jest bezp³atny.
Zaproszenia na poszczególne salony

mo¿na odbieraæ w kwiaciarni „El¿bieta” i kawiarni „Art. Cafe” w Komorowie, których w³aœciciele od samego pocz¹tku s¹ sponsorami spotkañ w Salonie Poezji. Kolejny salon poezji odbêdzie siê w maju, w ramach festiwalu
Otwarte Ogrody. W salonie wyst¹pi Danuta Stenka. Zapraszamy!
Tekst i zdjêcia: Beata Izdebska

Aleksandra Justa.

Wojciech Malajkat.

Wójt Krzysztof Grabka z ma³¿onk¹.
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ga³a siê bisu.
Do wst¹pienia do chóru namawia³ wójt
Krzysztof
Grabka: - Opacz Kolonia ma swój
Dzieñ Kobiet to coroczne œwiêto obchodzone 8 marca, a ustanowione w
1910 roku w Kopenhadze. Kiedyœ Panie obdarowywane by³y goŸdzikami i chór. Nale¿y do niego jeszcze niewiele
rajstopami, organizowano akademie ku czci kobiet. Dziœ jest to jedna z okazji osób, ale chêtnych zapraszamy - próby odbywaj¹ siê tutaj, w œwietlicy w ka¿dy
do wspólnych spotkañ, wrêczenia wiosennego kwiatka.
czwartek o 19:00.
Wziê³o w niej udzia³ poKOMORÓW
Stowarzyszenie K40 ju¿ po raz szósty nad 60 pañ. Dzieñ Kobiet
zorganizowa³o w Dzieñ Œwiêta Kobiet im- zorganizowany
zosta³
prezê dla mieszkañców. W tym roku wyst¹- przez Radê So³eck¹ Opaczy
pi³ kabaret Skeczów Mêcz¹cych z Kielc. Kolonii oraz osoby wspó³W wieczorze uczestniczy³ Krzysztof Grabka, pracuj¹ce z rad¹. Gospodawójt Gminy Micha³owice wraz z ¿on¹.
rzem imprezy - na proœbê
Mieszkañcy Komorowa i okolic przy- Rady So³eckiej - by³ mieszzwyczaili siê, ¿e Stowarzyszenie K40 ka¿de- kaniec Opaczy Kolonii, wójt
go roku zachêca do œwiêtowania Dnia Ko- Gminy Micha³owice Krzyszbiet. I ka¿dego roku zaprasza do Komoro- tof Grabka, honory gospowa inny, znany kabaret. Mieszkañcy bardzo dyni pe³ni³a so³tys Gra¿yna
polubili te imprezy i bardzo chêtnie przyby- Grabka, a radnych reprewaj¹ do Ober¿y u Micha³a.
zentowa³a Anna Kamiñska.
Lucyna Kowalska ze Stowarzyszenia ¯yczenia paniom z³o¿y³
K40 przywita³a zebran¹ publicznoœci i po- wójt gminy Krzysztof Grabka: - Abyœcie by¯yczenia paniom sk³ada wójt Gminy
dziêkowa³a wójtowi Krzysztofowi Grabce ³y szczêœliwe, zdrowe i mia³y du¿o powoMicha³owice Krzysztof Grabka
dów do radoœci…
Atrakcj¹ spotkania by³ recital pt. NOWA WIEŒ
„Trup i walc” - w wykonaniu Paw³a W poniedzia³ek, 8 marca w Nowej Wsi,
Tucholskiego -œpiew i aktorstwo z inicjatywy Rady So³eckiej i Zarz¹du Ko³a
oraz Fabiana W³odarka - fortepian Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zorgai akordeon.
nizowano spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Tytu³owy „Trup i walc” - jak œpieDo œwietlicy wiejskiej licznie przybyli
wa³ aktor: Otwieram szafê i trup wy- cz³onkowie lokalnego Ko³a. Tym razem gopada, przystojny zreszt¹. Nastêpnie spodarzami spotkania byli panowie, a botrupem pada ¿ona. Mordercza ta bal- haterkami wszystkie obecne Panie.
lada koñczy siê, czy happy endem? - Zebranych serdecznie powita³a przewodni¿ona znika z przystojniakiem z szafy, cz¹ca Ko³a Pani Jadwiga Bazga. Chwilê
a m¹¿ nie ma z kim zatañczyæ walca. póŸniej panowie rozpoczêli sk³adanie ¿yDrugiej piosenki Pawe³ Tucholski nie czeñ. Oczywiœcie wrêczyli tak¿e wszystkim
chcia³ zaœpiewaæ, bo, jak powiedzia³ Paniom kolorowe, wiosenne tulipany.
publicznoœci: najtrudniej wybraæ
Popo³udnie up³ynê³o na rozmowach
drugi utwór, wiêc od razu wykona- i ¿artach. Przygotowano równie¿ s³odki
my trzeci.
poczêstunek. Wszyscy jak zwykle wpisywaPanie znakomicie bawi³y siê, s³ucha- li siê do pami¹tkowej kroniki Ko³a.
Kabaret Skeczów Mêcz¹cych.
j¹c piosenek - najczêœciej w kabaretowym
za obecnoœæ i wspó³finansowanie imprezy. wykonaniu, a wiêc z ogromn¹ dawk¹ huZachêca³a, aby w przysz³ym roku œwiêto moru. Nie zabrak³o te¿ lirycznych momenDnia Kobiet zorganizowali komorowscy tów. Uroniono niejedn¹ ³zê, ws³uchuj¹c
mê¿czyŸni.
siê w subtelnie zaœpiewan¹ historiê
Krzysztof Grabka, wójt Gminy Micha³o- o uczuciu, np. anio³a do ró¿y. Pawe³ Tuwice, z³o¿y³ najlepsze ¿yczenia wszystkim pa- cholski wykaza³ siê perfekcyjnym warsztaniom i na rêce Lucyny Kowalskiej podarowa³ tem - piosenkarskim i aktorskim, przedstabukiet wiosennych kwiatów. Powiedzia³, ¿e wi³ nowe interpretacje znanych piosenek.
ma nadziejê, ¿e jeszcze wiele dobrych imprez Kiedy artyœci stwierdzili, ¿e wystêp skoñuda siê wspólnie zorganizowaæ.
czy³ siê i nawet po¿egnali siê z publicznoKabaret Skeczów Mêcz¹cych wyst¹pi³ œci¹, na scenê wkroczy³ wójt Krzysztof
w sk³adzie: Karol Golonka, Jaros³aw Sa- Grabka. - Chwileczkê, a gdzie jest druga
dza, Marcin Szczurkiewicz, Micha³ Tercz piosenka? - zapyta³.
Opacz - Kolonia
i Robert Stró¿yk. Ich program rozpocz¹³ Aktor i akompaniator pocz¹tkowo opiePawe³ Tucholski Recital pt. "Trup i walc"
siê na sportowo: piosenk¹ o pi³ce no¿nej rali siê, ale wreszcie wykonali - na zakoñi wyznaniach trenera. By³y te¿ skecze czenie wystêpu - drug¹ piosenkê. WszystWieczór upamiêtniaj¹cy œwiêto kobiet,
o wieczorze kawalerskim, parafraza tele- ko skoñczy³o siê dobrze - panie œmia³y siê odchodz¹ce powoli do lamusa, to wspaturnieju Kocham Polskê, czy hymn Euro i d³ugo, d³ugo bi³y brawo.
nia³a okazja do poznania siê i spêdzenia
2012.
Po znakomitym wystêpie artystów od- czasu w mi³ym, s¹siedzkim towarzystwie.
by³ sie debiut miejscowego chóru, które- Do zobaczenia 8 marca, kolejnego roku!
OPACZ KOLONIA
go opiekunem jest Renata W³odarek, dyW niedzielê, 7 marca, w œwietlicy rygent i mieszkanka Opaczy Kolonii. Pani
Tekst i zdjêcia: Beata Izdebska (Komorów),
w Opaczy Kolonii odby³a siê uroczystoœæ Renata doskonale przygotowa³a swoich
Anna Tyszko (Nowa Wieœ),
zorganizowana z okazji Dnia Kobiet.
Stanis³aw Sza³apak (Opacz Kolonia)
podopiecznych, gdy¿ publicznoœæ doma-

DZIEÑ KOBIET
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KONCERT "OSTATNIE RYTMY KARNAWA£U" I AUKCJA NA RZECZ
REALIZACJI £AWECZKI MARII D¥BROWSKIEJ W KOMOROWIE
W Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im. Marii D¹browskiej w Komorowie, odby³ siê koncert zespo³u Mix Music Band
powi¹zany z aukcj¹ na rzecz realizacji "£aweczki Marii D¹browskiej". Uda³o siê zebraæ prawie 9 tysiêcy z³otych.
W koncercie uczestniczy³ Krzysztof Grabka, wójt gminy Micha³owice.
Koncerty noworoczne s¹ ju¿ tradycj¹.
W tym roku najwiêksze przeboje muzyki popularnej wykonywa³a kapela Mix Music Band.
W ubieg³ym roku przeboje muzyki filmowej zagra³a Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis, na harfie gra³a Ma³gorzata Komorowska.
Koncerty finansowane s¹ przez Gminê Micha³owice.
Nowoœci¹ tego roku by³ wystêp utalentowanych uczniów z naszej gminy. Koncert prowadzi³ Witold B³aszczyk, prezes Stowarzyszenia
Kulturalny Komorów, który jest muzykiem, gra
na organach. W koncercie wyst¹pi³ Piotr Kohel
i jego siostra, Martyna Paku³a, Anna Sobiech
i Bartosz Go³¹b, Katarzyna Pi¹tkowska, a tak¿e
Monika i Micha³ Gozak.
Krzysztof Grabka, który powita³ goœci, powiedzia³, ¿e chcia³by, aby wystêpy utalentowanej
m³odzie¿y z naszej gminy sta³y siê tradycj¹. Podziêkowa³ organizatorom za tak piêkn¹ inicjatywê i wyrazi³ nadziejê, ¿e ju¿ niebawem wszystkich czytelników biblioteki w Komorowie bêdzie
wita³a postaæ Marii D¹browskiej.
Koncert zespo³u Mix Music Band przeplatany
by³ aukcj¹, któr¹ prowadzi³ Wojciech Asiñski.
Organizatorkom z Komitetu Organizacyjnego na
rzecz realizacji „£aweczki Marii D¹browskiej ' uda³o siê zebraæ wiele cennych przedmiotów. Jak

choæby: kryszta³owy przycisk do papieru, podarowany przez Donalda Tuska, osobiste pióro wieczne Jerzego Buzka, ksi¹¿kê 'Powstanie Warszawskie' W³adys³awa Bartoszewskiego.
Du¿ym powodzeniem cieszy³ siê Weekend
SPA w Na³êczowie w Pawilonie Angielskim,
a tak¿e p³yty: Maryli Rodowicz, Miki Urbaniak,
Urszuli Dudziak, Doroty Miœkiewicz. Natomiast
Krystyna Janda ofiarowa³a ksi¹¿kê: 'Moje rozmowy z dzieæmi'. Wysok¹ cenê na aukcji osi¹gn¹³ obraz Joanny Sierko - Filipowskiej. Artystka
podarowa³a równie¿ kilka egzemplarzy albumu
z reprodukcjami swoich obrazów. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê tak¿e kosmetyki firmy
Oriflame.
Dodatkow¹ atrakcj¹ wieczoru by³a loteria
fantowa. Wszystkie losy by³y wygrane, a wœród
przedmiotów zgromadzonych na loterii by³a bi¿uteria z firmy COLIBRA, kosmetyki firmy BANDI, a tak¿e kalendarze i inne drobiazgi.
W trakcie wieczoru odby³ siê tak¿e konkurs
wiedzy o Gminie Micha³owice. By³y pytania
o liczbê mieszkañców w naszej gminie, nazwê
lasu w miejscowoœci Granica, a tak¿e liczbê
osiedli i miejscowoœci na terenie gminy. Zwyciêzcy otrzymali nagrody - upominki, a wœród
nich fili¿anki, parasole i d³ugopisy z logo Gminy
Micha³owice, a tak¿e kamizelki odblaskowe.

Dla os³ody, a tak¿e by mieszkañcy mieli lepsz¹ okazjê zintegrowaæ siê, w³aœciciel kawiarni
Art Cafe z Komorowa serwowa³ znakomite, domowego wypieku ciasta, a tak¿e wyborn¹ kawê
i herbatê.
Koncert i aukcja to znakomita impreza, której przyœwieca nie tylko wspania³y cel - upamiêtnienie, ¿e w Komorowie mieszka³a Maria D¹browska i ofiarowa³a swój dom na rzecz mieszkañców - ale to tak¿e okazja, aby ostatni¹ sobotê karnawa³u spêdzaæ w otoczeniu s¹siadów,
przy dobrej muzyce.
Tekst i zdjêcia Beata Izdebska

PIWNICA ARTYSTYCZNA K40

Podczas wernisa¿u mo¿na by³o kupowaæ
prace artystki, wiele z nich znalaz³o nowych
W pi¹tek, 9 kwietnia, odby³o siê otwarcie Piwnicy Artystycznej Stowa- w³aœcicieli. Wystawa potrwa do koñca kwietrzyszenia K40. Otwarciu towarzyszy³a wystawa malarstwa Katarzyny Wa- nia, a Piwnica Artystyczna bêdzie równie¿
¿yk. W wieczorze uczestniczy³ Krzysztof Grabka, wójt gminy Micha³owice. czynna w ka¿d¹ sobotê.
Tekst i zdjêcia Beata Izdebska
Zebranych goœci przywita³a Ewa Telega, nica o¿ywi³a nasze senne miaprezes Stowarzyszenia K40. Zaprosi³a steczko. Piwnica ma byæ trowszystkich na symboliczn¹ lampkê szampa- chê biurem, a trochê miejscem
na. W otwarciu Piwnicy Artystycznej K40 spotkañ, miejscem, gdzie mo¿uczestniczy³ Krzysztof Grabka, wójt naszej na przyjœæ, porozmawiaæ i pogminy wraz z ¿on¹, Roman ¯uchowski, któ- œmiaæ siê”.
ry w gminie zajmuje siê kultur¹, a tak¿e
Otwarciu Piwnicy Artywielu mieszkañców Komorowa. Przybyli stycznej K40 towarzyszy³ werstali sympatycy Stowarzyszenia K40. nisa¿ prac artystki Katarzyny
Krzysztof Grabka, przekaza³ kwiaty cz³onki- Wa¿yk, znakomitej malarki,
niom Stowarzyszenia, serdecznie pogratu- córki poety Adama Wa¿yka.
lowa³ nowej siedziby, a tak¿e wyrazi³ goto- A oto, co pisze o niej Zygmunt
woœæ i chêæ wspó³pracy.
Broniarek: „Malarstwo KatarzyPiwnica artystyczna - siedziba K40 znaj- ny Wa¿yk nie potrzebuje ¿adduje siê w centrum Komorowa, przy ulicy Be- nego wsparcia w postaci choærylowej. Piwnica jest w³asnoœci¹ Marioli Pasz- by nazwiska jej ojca. Jest to makowskiej, w³aœcicielki salonu kosmetycznego larstwo prawdziwej mistrzyni
Wenus. Mariola Paszkowska, która równie¿ w odzwierciedlaniu uczuæ ronale¿y do K40, nieodp³atnie przekaza³a to mantycznych, „dawnych wspomnieñ czaru”, a jej bohaterkapomieszczenie na potrzeby Stowarzyszenia.
Na zaproszeniu cz³onkinie K40 pisz¹: „Ma- mi s¹ damy - dama z kotem,
my nadziejê, ¿e bêdzie to miejsce, które na dama z ró¿¹, dama z liœæmi,
dwie damy rozpoczynaj¹ce posta³e wpisze siê w krajobraz Komorowa”.
Cz³onkinie Stowarzyszenia K40 deklaru- ca³unek. Jej arcydzie³o to „Rej¹, ¿e w nowopowsta³ej Piwnicy Artystycz- beka” - tak, „ta biedna Rebenej organizowaæ bêd¹ wystawy, spotkania ka”, co „w zamyœleniu czeka”,
z niezwyk³ymi ludŸmi, warsztaty dla m³o- w bia³ej sukni na tle ma³ych podzie¿y i doros³ych. Piszê, ¿e „Chc¹, aby Piw- staci tañcz¹cych ¯ydów”.
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DROGA EKSPRESOWA S-2
Dnia 24.03.2010r. w Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim w Warszawie odby³a siê rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji o pozwolenie na budowê dla drogi ekspresowej S-2 na odcinku Konotopa-Lotnisko. Trasa ta bêdzie przebiega³a przez tereny naszej gminy - miejscowoœci Opacz Kolonia i Micha³owice.
Rozprawa by³a ostatnim etapem, który poprzedza prace budowlane. Zasadnicze kwestie dotycz¹ce budowy trasy ekspresowej S-2 zosta³y ju¿ przes¹dzone na
wczeœniejszych etapach. Spotkanie by³o
wiec okazj¹ do zg³oszenia jedynie drobnych uwag do projektu.
Planowany termin realizacji inwestycji bêdzie trwa³ od czerwca 2010 do
koñca sierpnia 2012, z zapewnieniem
przejezdnoœci na koniec maja 2012 r.
Szacowana wartoœæ przedsiêwziêcia
wyniesie 1 mld z³otych.
Dostêp do drogi ekspresowej bêdzie mo¿liwy tylko poprzez wêz³y: Al. Jerozolimskie, Opacz, Al. Krakowska. Dlatego te¿
wzd³u¿ trasy powstan¹ dodatkowe drogi
lokalne, umo¿liwiaj¹ce dojazd do nieruchomoœci okolicznym mieszkañcom.
W poprzek nowej trasy zostan¹ wybudowane liczne poprzeczne przejazdy nad lub
pod drog¹, zaœ na przeciêciach z liniami
kolejowymi powstan¹ wiadukty zapewniaj¹ce bezkolizyjnoœæ ruchu drogowego
i kolejowego.

Trasa bêdzie posiada³a dwie jezdnie po
trzy pasy ruchu. Jezdnie bêd¹ oddzielone
4 metrowym pasem, zaœ po dwóch stronach bêd¹ znajdowaæ siê pasy awaryjne
o szerokoœci 2,5 metra.
Zgodnie z zaleceniami „Raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko drogi ekspresowej nr S2, odcinek Konotopa - Lotnisko”, w projekcie budowlanym drogi zosta³y wprowadzone urz¹dzenia ochrony œrodowiska, które ze wzglêdu
na uci¹¿liwoœæ drogi powinny zostaæ wybudowane przed przekazaniem drogi do
u¿ytkowania. S¹ to ekrany akustyczne,
chroni¹ce zwart¹ zabudowê mieszkaniow¹ przed ha³asem drogowym; obustronne pasy izolacyjne z drzew i krzewów,
chroni¹ce otoczenie przez drogowymi zanieczyszczeniami powietrza, roœlin i gleb;
rowy trawiaste, osadniki i zbiorniki,
oczyszczaj¹ce wody sp³ywaj¹ce z drogi;
zastawki awaryjne na wylotach zbiorników; obustronne wygrodzenie drogi, zapobiegaj¹ce próbom przekroczenia drogi
przez zwierzêta i ludzi.

Projektowane os³ony izolacyjne z drzew
i krzewów powinny mieæ szerokoœæ co najmniej
8 m i powinny byæ urz¹dzone tak, aby mog³y
spe³niaæ jednoczeœnie funkcje przyrodnicze
i krajobrazowe oraz funkcje izolacji przed ha³asem drogowym i przed przenikaniem szkodliwych sk³adników spalin drogowych na tereny
okolicznych gruntów rolnych i zabudowy
mieszkaniowej. Ponadto na niektórych odcinkach powinny dodatkowo pe³niæ rolê os³ony
przeciwdzia³aj¹cej nawiewaniu œniegu na drogê ekspresow¹ albo os³ony ³agodz¹cej wp³yw
podmuchów wiatru na tor jazdy pojazdów.
Opracowano na podstawie artyku³ów zamieszczonych na stronach internetowych
www.drogi.pl

Przebieg trasy przez gminê Micha³owice
(rys. Ÿród³o: www.drogi.pl

WITAMY NOWYCH
MIESZKAÑCÓW

Z£OTY MEDAL KOMOROWSKICH
KOSZYKARZY Z ROCZNIKA 1997

W tym roku rozpoczêliœmy publikowanie
rubryki, w której rodzice nowonarodzonych
dzieci maja mo¿liwoœæ prezentacji swoich pociech. W poprzednim numerze prezentowaliœmy pañstwu dwóch ch³opców, obecnie przedstawiamy Pañstwu pierwsz¹ dziewczynkê urodzon¹ w 2010, której rodzice udostêpnili nam informacje o niej. ¯yczymy jej du¿o
zdrowia i szczêœliwego dzieciñstwa.

W dniach 5 - 7 marca 2010 dru¿yna koszykarzy z UKS KOMORÓW uczestniczy³a
w Ogólnopolskim turnieju mini koszykówki dziewcz¹t i ch³opców
o puchar Burmistrza Nidzicy.
UKS Komorów wygra³ wszystkie mecze i zaj¹³ pierwsze miejsce, zdobywaj¹c z³oty medal.
Co wa¿ne naszymi rywalami
by³y m. in. renomowane dru¿yny: Anwil W³oc³awek - to
mistrz województwa kujawsko
- pomorskiego, a Basket Kwidzyn to lider rozgrywek w województwie pomorskim.
Ca³y turniej odbywa³ siê szkole
nr 3 w Nidzicy. Wolne chwile
w Nidzicy spêdziliœmy na zwiedzaniu zamku.
Nasza dru¿yna wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: Piotr Paziewski,
Grzegorz Hoser, Piotr Reszel, Tomek Drzewiecki, Maciej Ciurzyñski, Bartek Parczewski, Jêdrek Mieszkowski, Mateusz Lesiñski, Damian Maciak, Stanis³aw B¹k, Tomek Sieradzki, Eryk Janczak.
Za pierwsze miejsce m³odzi koszykarze
z UKS KOMORÓW otrzymali wielki puchar, medale, pami¹tkowe kubki oraz koszulki. Tomasz Drzewiecki zosta³ wybrany
do pi¹tki gwiazd turnieju, a Piotr Paziew-

Hanna Kieszek - siostrzyczka 4 letniego Ignasia.
Zamieszka³a w Komorowie;
urodzona 26 lutego 2010
Waga 2960g, wzrost 53 cm.
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ski zosta³ uznany najlepszym zawodnikiem naszej dru¿yny w tym turnieju —
ch³opcy otrzymali pami¹tkowe statuetki.

Uczniowski Klub Sportowy jest instytucj¹ po¿ytku publicznego.
Dziêki Pañstwa wsparciu, choæ dzia³amy
od 5 lat, nasza sekcja mo¿e pochwaliæ siê
wieloma sukcesami o zasiêgu ogólnopolskim, jak i miêdzynarodowym.
W zesz³ym roku zostaliœmy: Mistrzami
Województwa Mazowieckiego w koszykówce ch³opców z rocznika 1995.
Tekst i zdjêcia nades³ane przez trenera
Grzegorza Tomaszewskiego

Z GMINY MICHA£OWICE

Informacja
o g³osowaniu przez pe³nomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarz¹dzonych na dzieñ 20 czerwca 2010 r.
Przepisy ustawy z dnia 27 wrzeœnia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z póŸn. zm.) umo¿liwiaj¹
ustanowienie pe³nomocnika, który w imieniu wyborcy odda g³os w wyborach.
Szczegó³owe zasady w sprawie sporz¹dzenia aktu pe³nomocnictwa do g³osowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej okreœla
rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 426).
Pe³nomocnictwo do g³osowania mo¿e obejmowaæ g³osowanie:
1) w dniu pierwszego g³osowania (tzw. I tura wyborów);
2) w dniu ponownego g³osowania (tzw. II tura wyborów), je¿eli bêdzie ono przeprowadzone;
3) w dniu pierwszego i ponownego g³osowania.
Prawo do ustanowienia pe³nomocnika do g³osowania maj¹:
wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci, a tak¿e wyborcy posiadaj¹cy równoznaczne orzeczenie
organu rentowego, tj. orzeczenie o:
1) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13
ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych;
2) niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a tak¿e osoby o sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny oraz wyborcy, którzy
najpóŸniej w dniu g³osowania ukoñcz¹ 75 lat.
Pe³nomocnikiem mo¿e byæ osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielaj¹cy pe³nomocnictwa do g³osowania lub
posiadaj¹ca zaœwiadczenie o prawie do g³osowania.
Pe³nomocnikiem nie mo¿e byæ osoba wchodz¹ca w sk³ad komisji obwodowej w³aœciwej dla obwodu g³osowania osoby udzielaj¹cej pe³nomocnictwa
do g³osowania, a tak¿e mê¿owie zaufania, jak równie¿ kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej.
Pe³nomocnictwo do g³osowania mo¿na przyj¹æ tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, je¿eli co najmniej jedn¹ z nich jest wstêpny (ojciec, matka,
dziadek, babka, itd.), zstêpny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), ma³¿onek, brat, siostra lub osoba pozostaj¹ca w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli w stosunku do pe³nomocnika.
Pe³nomocnictwa do g³osowania udziela siê przed wójtem lub pracownikiem urzêdu gminy upowa¿nionym przez wójta do sporz¹dzania aktów
pe³nomocnictwa do g³osowania.
W celu sporz¹dzenia aktu pe³nomocnictwa wyborca udzielaj¹cy pe³nomocnictwa sk³ada wniosek do wójta gminy, w której jest wpisany do rejestru
wyborców. Wniosek taki nale¿y z³o¿yæ najpóŸniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 czerwca 2010 r.
Wyborca, który po dniu pierwszego g³osowania bêdzie chcia³ udzieliæ pe³nomocnictwa do g³osowania w jego imieniu w dniu ponownego g³osowania
sk³ada wniosek o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa do g³osowania najpóŸniej w 10 dniu przed dniem ponownego g³osowania, tj. do
dnia 24 czerwca 2010 r.
Wzór wniosku o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa jest dostêpny na stronie www.michalowice.pl w zak³adce Wybory Prezydenta RP
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1) pisemn¹ zgodê osoby maj¹cej byæ pe³nomocnikiem na przyjêcie pe³nomocnictwa do g³osowania - wzór zgody na przyjêcie pe³nomocnictwa
jest dostêpny na stronie www.michalowice.pl w zak³adce Wybory Prezydenta RP
2) kopiê aktualnego orzeczenia w³aœciwego organu orzekaj¹cego o ustaleniu stopnia niepe³nosprawnoœci, je¿eli wyborca udzielaj¹cy
pe³nomocnictwa w dniu g³osowania nie bêdzie mia³ ukoñczonych 75 lat;
3) kopiê zaœwiadczenia o prawie do g³osowania wydanego osobie maj¹cej byæ pe³nomocnikiem, je¿eli osoba ta nie jest ujêta w rejestrze
wyborców w tej samej gminie co udzielaj¹cy pe³nomocnictwa.
Akt pe³nomocnictwa do g³osowania jest sporz¹dzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielaj¹cego pe³nomocnictwa do g³osowania lub w innym
miejscu na obszarze gminy, je¿eli wyborca zwróci siê o to we wniosku o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa.
Wyborca ma prawo cofniêcia udzielonego pe³nomocnictwa do g³osowania. Cofniêcie pe³nomocnictwa do g³osowania nastêpuje przez z³o¿enie
najpóŸniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010 r. a w przypadku przeprowadzania ponownego g³osowania najpóŸniej na 2
dni przed dniem ponownego g³osowania, tj. do dnia 2 lipca 2010 r., stosownego oœwiadczenia wójtowi gminy, w której sporz¹dzono akt
pe³nomocnictwa do g³osowania, lub dorêczenie takiego oœwiadczenia w³aœciwej obwodowej komisji wyborczej w dniu g³osowania.
Wyborca, który udzieli³ pe³nomocnictwa do g³osowania w jego imieniu mo¿e zag³osowaæ osobiœcie, pod warunkiem, ¿e zrobi to wczeœniej ni¿
pe³nomocnik.
G³osowanie przez pe³nomocnika bêdzie odbywa³o siê w nastêpuj¹cy sposób:
1) pe³nomocnik przed przyst¹pieniem do g³osowania oka¿e obwodowej komisji wyborczej dokument umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie jego to¿samoœci
(dowód osobisty, paszport, inny dokument ze zdjêciem) oraz akt pe³nomocnictwa do g³osowania,
2) obwodowa komisja wyborcza odnotuje nazwisko i imiê (imiona) pe³nomocnika wyborcy w spisie wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadaj¹cej
pozycji, pod któr¹ umieszczono nazwisko wyborcy, wraz z oznaczeniem "pe³nomocnik", a akt pe³nomocnictwa do g³osowania za³¹czy do spisu
wyborców,
3) pe³nomocnik potwierdzi otrzymanie karty do g³osowania w³asnym czytelnym podpisem w rubryce spisu przeznaczonej na potwierdzenie
otrzymania karty do g³osowania przez wyborcê udzielaj¹cego pe³nomocnictwa do g³osowania, a nastêpnie uda siê do pomieszczenia
zapewniaj¹cego tajnoœæ g³osowania, gdzie na karcie do g³osowania zaznaczy na kogo oddaje g³os, po czym wrzuci kartê do g³osowania do urny.
G³osowania przez pe³nomocnika nie przeprowadza siê w: obwodach g³osowania utworzonych w szpitalach, zak³adach pomocy spo³ecznej, zak³adach
karnych i aresztach œledczych oraz w oddzia³ach zewnêtrznych tych zak³adów i aresztów, oraz w obwodach g³osowania utworzonych za granic¹ i na
polskich statkach morskich.
Opracowano na podstawie informacji
Pañstwowej Komisji Wyborczej:
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Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Gminy Micha³owice z siedzib¹ w Nowej Wsi zawiadamia, ¿e
w okresie od 1.01.2010 r do 31.12.2010 r realizuje projekt systemowy

“Aktywnie do rozwoju”

Projekt wspó³finansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII, Dzia³anie 7.1., Poddzia³anie 7.1.1
Projekt kierowany jest do 14 beneficjentów.
W ramach projektu realizowany jest Program Aktywnoœci Lokalnej skierowany do 10 osób, bêd¹cych w wieku 15-25 lat
oraz 10 osób z otoczenia.
Celem ogólnym projektu jest podjêcie dzia³añ na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji spo³ecznej
klientów pomocy spo³ecznej i ich otoczenia ze szczególnym uwzglêdnieniem potrzeb osób w wieku 15-25 lat.
W ramach projektu stosowane bêd¹ miêdzy innymi nastêpuj¹ce instrumenty aktywnej integracji:
1. indywidualne konsultacje z doradc¹ zawodowym celem zaplanowania indywidualnej œcie¿ki kariery zawodowej;
2. skierowanie i sfinansowanie zajêæ w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub
zdobywanie nowych kompetencji i umiejêtnoœci zawodowych umo¿liwiaj¹cych aktywizacje zawodow¹ - warsztaty
zawodowe (przeszkolenie do zawodu) z zakresu: wiza¿u i stylistyki, aran¿acji wnêtrz, ma³ej gastronomii,
komputerowy. Zajêcia maj¹ na celu nabycie konkretnych umiejêtnoœci zawodowych, zainteresowaæ uczestników
ró¿nymi formami aktywnoœci, nakierowaæ na œcie¿kê kariery zawodowej, rozbudziæ chêæ rozpoczêcia pracy zarobkowej
w sposób ciekawy i kreatywny w charakterze samorozwoju i samorealizacji
3. organizowanie i finansowanie kosztów wolontariatu - funkcjonowanie klubu wolontariusza - zadanie to ma na
celu promocjê pracy woluntarystycznej,
4. organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego - indywidualne spotkania z psychologiem dla
uczestników umo¿liwiaj¹ce prace nad indywidualnymi deficytami osobowoœciowymi oraz nakierowanie na rozpoznanie
swoich cech charakteru oraz mocnych i s³abych stron
5. wsparcie grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji ¿yciowych i umiejêtnoœci spo³eczno-zawodowych
(3 warsztaty) skierowane na rozwój umiejêtnoœci komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji , warsztaty z doradc¹
zawodowym wraz z kursem przedsiêbiorczoœci skierowany na rozwój umiejêtnoœci niezbêdnych na rynku pracy m.in.:
techniki poszukiwania pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, zaprezentowanie siebie w rozmowach
kwalifikacyjnych, zapoznania siê z zasadami prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, warsztat twórczej kreatywnoœci
maj¹cy na celu uruchomienie u uczestników potencja³u twórczego w celu nabycia umiejêtnoœci wykorzystywania w ¿yciu
codziennym nowych sposobów rozwi¹zywana problemów, czy te¿ ulepszania dotychczasowych rozwi¹zañ
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zg³aszanie siê do pracownika socjalnego GOPS Gminy Micha³owice
Pana Marka Adamiaka w terminie do dnia 15 maja 2010 r.
GMINNY OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ GMINY MICHA£OWICE
ul. G³ówna 52a, Nowa Wieœ, 05-806 Komorów, tel. 22 758 27 93
e-mail: gops@michalowice.pl

UCHWA£Y RADY GMINY MICHA£OWICE PODJÊTE NA XL SESJI
Uchwa³a Nr XL/276/2010
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Bud¿etowej na rok 2010 Gminy Micha³owice Nr XXXVIII/262/2009
Zwiêkszono dochody bud¿etu gminy o kwotê 331 740 z³ oraz
zwiêkszono wydatki bud¿etu gminy o kwotê 731 740z³.
Niedobór bud¿etowy w kwocie 400 000z³ zostanie pokryty
przychodami pochodz¹cymi z wolnych œrodków bêd¹cych

nadwy¿k¹ œrodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu
gminy, wynikaj¹cych z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat
ubieg³ych.

Uchwa³a XL/277/2010
w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci.
Rada Gminy wyrazi³a zgodê na przyst¹pienie do ustnego
przetargu nieograniczonego og³oszonego przez Pocztê Polska
S.A. na sprzeda¿ prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci
uregulowanej w ksiêdze wieczystej WA1P/00013770/9,
sk³adaj¹cej siê z niezabudowanej dz. ew. nr 716/14 o pow.
61m2, niezabudowanej dz. ew. nr 716/22 o pow. 183m2, dzia³ki
ew. nr 716/21 o pow. 348m2, zabudowanej budynkiem o
powierzchni u¿ytkowej 94m2, który stanowi odrêbny przedmiot
w³asnoœci, po³o¿onych w obrêbie wieœ Komorów Osiedle, na

warunkach podanych w og³oszeniu o ustnym przetargu
nieograniczonym. Jednoczeœnie Rada okreœli³a, ¿e nabycie
prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci okreœlonej mo¿e
nast¹piæ za cenê nie wy¿sz¹ ni¿ zaplanowane na ten cel œrodki
finansowe w bud¿ecie Gminy. ród³em pokrycia wydatków
zwi¹zanych z nabyciem prawa u¿ytkowania wieczystego
nieruchomoœci bêd¹ dochody w³asne bud¿etu Gminy. Nabyt¹
nieruchomoœæ gruntow¹, przeznaczono na powiêkszenie
gminnego zasobu nieruchomoœci Gminy.

Uchwa³a Nr XL/278/2010
w sprawie wyra¿enia zgody na wyodrêbnienie funduszu so³eckiego w 2011 roku.
Rada Gminy wyrazi³a zgodê na wyodrêbnienie œrodków funduszu so³eckiego w bud¿ecie Gminy Micha³owice na 2011 rok.
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Uchwa³a Nr XL/279/2010
w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie umów na okres przekraczaj¹cy rok bud¿etowy.
Wyra¿ono zgodê na zawarcie przez Gminê Micha³owice - Zespó³
Obs³ugi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkó³ Gminy Micha³owice,
umów na okres przekraczaj¹cy rok bud¿etowy w zakresie dostawy
us³ug telefonicznych telefonii komórkowej.
Zaanga¿owanie œrodków finansowych ustalono w nastêpuj¹cy
sposób:

1) w 2011 r. do kwoty - 3 500,00 z³ (s³ownie z³otych: trzy tysi¹ce
piêæset),
2) w 2012 r. do kwoty - 3 500,00 z³ (s³ownie z³otych: trzy tysi¹ce
piêæset),
ród³em finansowania zobowi¹zañ bêd¹ dochody w³asne bud¿etu
Gminy.

Uchwa³a Nr XL/280/2010
w sprawie: wyra¿enia zgody na zawarcie miêdzygminnego porozumienia z Gmin¹ Piastów, dotycz¹cego realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Dani³owskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie do koñca w Regu³ach".
Podejmuj¹c tê uchwa³ê Rada Gminy upowa¿ni³a Wójta Gminy
Micha³owice do zawarcia Porozumienia z Gmin¹ Piastów w
sprawie przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pt.:
"Przebudowa ul. Dani³owskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza
w Piastowie do koñca w Regu³ach". Wyrazi³a zgodê na
przeznaczenie, na wspó³finansowanie inwestycji, przez Gminê

Micha³owie w roku 2010 - w kwocie 100.000 z³ i w 2011 - w
kwocie 300.000 z³. Kwoty przeznaczone na finansowanie
pochodziæ bêd¹ z dochodów w³asnych Gminy, natomiast
szczegó³owe warunki realizacji zadania zostan¹ okreœlone w
Porozumieniu pomiêdzy Gmin¹ Micha³owice a Gmin¹ Piastów.

Uchwa³a Nr XL/281/2010
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XII/70/2007 Rady Gminy Micha³owice z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjêcia Regulaminu
przyznawania dofinansowania ze œrodków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej osobom
fizycznym na usuwanie i utylizacjê odpadów niebezpiecznych, zawieraj¹cych azbest, pochodz¹cych z budynków
mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Micha³owice.
W zwi¹zku ze zmian¹ przepisów prawa w uchwale Nr
XII/70/2007 Rady Gminy Micha³owice z dnia 28 sierpnia 2007 r.
wprowadzono zmiany polegaj¹ce na zast¹pieniu wyrazów

"Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej" wyrazami: "bud¿etu gminy".

Uchwa³a Nr XL/282/2010
w sprawie ustanowienia s³u¿ebnoœci przesy³u na czêœci dzia³ki nr ew. 845/40, po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym wieœ
Komorów Osiedle, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Micha³owice.
Wyra¿ono zgodê na ustanowienie s³u¿ebnoœci przesy³u na rzecz obrêbie ewidencyjnym wieœ Komorów Osiedle, stanowi¹cej
Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o w³asnoœæ Gminy Micha³owice.
na czêœci dzia³ki ew. nr 845/40 o pow. 322 m2, po³o¿onej w
Uchwa³a Nr XL/283/2010
w sprawie ustanowienia s³u¿ebnoœci przesy³u na dzia³kach nr ew. 6/5 i 6/7, po³o¿onych w obrêbie ewidencyjnym wieœ
Komorów Wieœ, stanowi¹cych mienie komunalne Gminy Micha³owice.
Wyra¿ono zgodê na nieodp³atne ustanowienie s³u¿ebnoœci
przesy³u na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja
Warszawa-Teren Sp. z o.o na czêœci dzia³ki ew. nr 6/5 o pow.

6235m2, oraz na dzia³ce ew. nr 6/7 o pow. 130m2 , po³o¿onych
w obrêbie ewidencyjnym wieœ Komorów Wieœ, bêd¹cych w
u¿ytkowaniu wieczystym Gminy Micha³owice.

Uchwa³a Nr XL/284/2010
w sprawie ustanowienia s³u¿ebnoœci gruntowej na dzia³ce nr ew. 576/1 obrêbie ewidencyjnym Komorów Wieœ,
stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Micha³owice.
Wyra¿ono zgodê na ustanowienie przez Gminê Micha³owice dzia³ce uregulowanej w ksiêdze wieczystej WA1P/00045400/8 nr ew.
s³u¿ebnoœci gruntowej na rzecz ka¿doczesnego u¿ytkownika 576/1, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Micha³owice. Jednoczeœnie
wieczystego nieruchomoœci zabudowanej, uregulowanej w KW nr uchylona zosta³a Uchwa³a Nr XXXVII/253/2009 Rady Gminy
WA1P/00075241/4, stanowi¹cej dzia³ki ew. nr 575/1 i 575/2 o ³¹cznej Micha³owice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia
powierzchni. 2 276 m2, po³o¿one w obrêbie ew. wieœ Komorów Wieœ, s³u¿ebnoœci przesy³u na dzia³ce nr ew. 576/1 w obrêbie ewidencyjnym
gmina Micha³owice, w celu po³o¿enia przy³¹cza wodoci¹gowego na Komorów Wieœ, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Micha³owice.
Uchwa³a Nr XL/285/2010
w sprawie upowa¿nienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzier¿awy z PKP S.A.
Oddzia³ Gospodarowania Nieruchomoœciami w Warszawie.
Rada Gminy upowa¿ni³a Wójta Gminy Micha³owice do zawarcia w³asnych Gminy wynikaj¹cych z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
na czas nieoznaczony umowy dzier¿awy pomiêdzy PKP S.A. 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, tj. budowa parkingu i
Odzia³ Gospodarowania Nieruchomoœciami w Warszawie czêœci urz¹dzenie drogi.
dzia³ki ewidencyjnej nr 1289/1, po³o¿onej w obrêbie Finansowanie zadania okreœlonego nastêpowaæ bêdzie do
Micha³owice Osiedle, o ³¹cznej powierzchni oko³o 200m2, wysokoœci œrodków zapisanych na ten cel w bud¿ecie Gminy
wzd³u¿ ulicy Kukliñskiego, na cele zwi¹zane z realizacj¹ zadañ Micha³owice.
Uchwa³a Nr XL/286/2010
w sprawie wyst¹pienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji o okreœlenie rodzaju miejscowoœci
Pêcice Ma³e, gmina Micha³owice, jako "wieœ".
Rada Gminy, po przeprowadzonych konsultacjach z
mieszkañcami Pêcic Ma³ych, postanowi³a wyst¹piæ z wnioskiem
do Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji za

poœrednictwem Wojewody Mazowieckiego o okreœlenie rodzaju
miejscowoœci dla miejscowoœci Pêcice Ma³e jako "wieœ".
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Z GMINY MICHA£OWICE

WYKAZ TELEFONÓW URZÊDU GMINY
05-816 Micha³owice, ul. Raszyñska 34, fax: (22) 723 81 78 wew. 190
sekretariat@michalowice.pl, www.michalowice.pl

Centrala: (22) 723 81 78; (22) 723 93 32; (22) 723 93 35
oraz tonowo wybieraj¹c nr wewnêtrzny:
0 lub 116 - Sekretariat Wójta, 101, 108 - Inwestycje, 104, 105 -Podatki,
106 - Skarbnik Gminy, 107 - Ksiêgowoœæ bud¿etowa, 109 - Gospodarka
Komunalna i Ochrona Œrodowiska, 110 - Kierownicy Ref. Inwestycji i
Gospodarki Komunalnej, 111 - Sekretarz Gminy, 113 - Zamówienia
Publiczne, 121 - Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne,
123, 124 - Geodezja i Rolnictwo, 125 - Biuro Rady Gminy

Telefony bezpoœrednie:
Referat Spraw Obywatelskich - (22) 723 87 55
Stanowisko ds. Kultury - (22) 723 83 00
Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne - (22) 723 93 36
Geodezja i Rolnictwo - (22) 723 93 37
Ewidencja Dzia³alnoœci Gospodarczej - (22) 723 93 45
Biuro Rady Gminy - (22) 723 93 38

Kasa (22) 723 84 08 (czynna: pon 9.15-16.30, wt-pt 8.15-15.30, w ostatni dzieñ roboczy miesi¹ca kasa czynna do 12.00)

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINNY OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ
GMINY MICHA£OWICE Z SIEDZIB¥ W NOWEJ WSI
ul. G³ówna 52A, 05-806 Komorów, tel. (22) 758 27 93

GMINNE PRZEDSZKOLE W MICHA£OWICACH
ul. Szkolna 13, 05-816 Micha³owice,
tel. (22) 723 83 80

ZESPÓ£ OBS£UGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓ£
Z SIEDZIB¥ W NOWEJ WSI
ul. G³ówna 96, 05-806 Komorów, tel. (22) 758 26 63

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MICHA£OWICE
ul. Szkolna 15, 05-816 Micha³owice,
(budynek Szko³y podstawowej) tel./fax: (22) 723 86 00

ZESPÓ£ SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH
IM. MARII D¥BROWSKIEJ W KOMOROWIE
ul. Marii D¹browskiej 12/20, 05-806 Komorów,
tel. (22) 758 06 37 szko³a podstawowa, tel. (22) 723 02 48 gimnazjum i LO

Filia biblioteki mieœci siê w Nowej Wsi
(budynek gminnego przedszkola)
ul. G³ówna 52A, 05-806 Komorów, tel./fax: (22) 758 28 72

ZESPÓ£ SZKÓ£ W MICHA£OWICACH
ul. Szkona 15, 05-816 Micha³owice,
tel. (22) 723 86 21 szko³a podstawowa
tel. (22) 753 02 40 gimnazjum

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOMOROWIE
ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów,
tel. (22) 758 01 84

ZESPÓ£ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
IM. MIKO£AJA KOPERNIKA W NOWEJ WSI
ul. G³ówna 96, 05-806 Komorów,
tel. (22) 758 26 05 szko³a, tel. (22) 758 26 51 przedszkole

GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W MICHA£OWICACH Z SIEDZIB¥ W NOWEJ WSI
ul. G³ówna 52A, 05-806 Komorów, tel. (22) 758 28 22
(dy¿ury w ka¿dy czwartek w godz. 17.00-19.00)

WA¯NIEJSZE TELEFONY
POLICJA
Komisariat Policji w Regu³ach, ul. Kuchy 15, 05-816 Micha³owice
tel. (22) 723 41 70, (22) 723 73 27, (22) 604 65 00
Sekretariat (22)604 65 02,fax: (22) 604 64 06 (wszystkie telefony czynne ca³odobowo)
Komenda Powiatowa: (22) 758 60 81 do 85, (22) 604 62 13

PAÑSTWOWA STRA¯ PO¯ARNA W PRUSZKOWIE
Telefon alarmowy (22) 758 77 01
OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA W NOWEJ WSI
ul. G³ówna 2 - telefon alarmowy (22) 758 26 87, 0 692 773 871
STAROSTWO POWIATOWE tel. (22) 738 14 00
Referat drogowy tel. (22) 738 15 56, (22) 738 15 57, (22) 738 15 59
POGOTOWIE ENERGETYCZNE
Rejon Pruszków tel. (22) 738 23 00 Rejon W-wa (ul. W³odarzewska) tel. (22) 821 52 11

POGOTOWIE GAZOWE
Awarie: tel. 992, (22) 621 24 71, fax: (22) 629 76 54
OŒWIETLENIE ULICZNE
Zak³ad konserwacyjno-remontowy “Cieœlikowski”
tel. (22) 720 39 07, 0 663 317 007
SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZ¥T
FUNDACJI “NIEDWIED” Magdalena Szyæ, Korabiewice 11
96-122 Puszcza Mariañska, tel. 0 503 845 563

Zredagowa³ Urz¹d Gminy Micha³owice
e-mail: sekretariat@michalowice.pl
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AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ I SANITARNEJ
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Wodno-Œcikowej “GEA-NOVA” Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 38
SERWIS: tel. 0 695 380 695, 0 693 860 083
AWARIE SIECI WODOCI¥GOWEJ
WODROL S.A., SUW Komorów tel. (22) 758 09 17
Pogotowie Wodoci¹gowe WODROL 0 694 404 982, 0 694 404 967
Sieæ wodoci¹gowa osiedli: Micha³owice i Komorów obs³uguje MPWiK
MPWiK Pruszków tel. (22) 445 63 00
Pogotowie wodoci¹gowe MPWiK tel. (22) 445 62 11, 0 784 021 226
PRZYCHOPDNIE LEKARSKIE
“ARKA” Komorów, ul. Berylowa 34, tel. (22) 758 00 85
RES-MED Micha³owice, ul. Ludowa 7, tel. (22) 753 04 04
Przychodnia Lekarska ZDROWIE Komorów ul. Turkusowa 5, tel. (22) 759 16 57
APTEKI:
“Leœna” Komorów, ul. Ceglana, tel. (22) 758 02 21
“Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34, tel. (22) 758 00 82
Apteka w Nowej Wsi, ul. G³ówna 24, tel. (22) 758 27 25
Apteka w Micha³owicach, ul. Jesionowa 40, tel. (22) 723 91 83
Apteka w Micha³owicach, ul. Parkowa 1A, tel. (22) 723 92 00

