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DNI GMINY MICHAŁOWICE

1 8 czerwca, w sobotę, w Michałowicach odbyła się tradycyjna impreza w ramach Dni
Gminy Michałowice. Od godziny 1 3:00 do
20 z minutami ze sceny przy skrzyżowaniu
ulic Raszyńskiej i ks. Popiełuszki nie schodzili artyści – amatorzy oraz zawodowcy.
Imprezę prowadził Andrzej Krucz – znany
aktor teatralny i filmowy. Niedaleko sceny
odbywały się różnego rodzaju konkursy
i zabawy. Gwoździem programu był występ
Zespołu „Melodia Band”, który od lat na co
dzień występuje w teleturnieju „Jaka to Melodia”.
Występy rozpoczęli uczniowie z Komorowa:
orkiestra na flety proste (dzieci ze szkoły
podstawowej z klas 1 -3) zagrała m.in. "Odę do
radości" Ludwiga van Beethovena, a śpiewem
solo popisywały się talenty z gimnazjum. Nie
zabrakło też na scenie uzdolnionych muzycznie młodych przedstawicieli szkół z Nowej Wsi i Michałowic.
Podczas festynu wystąpiły: „Czerwone Korale” i
„Czerwone Koraliki” z Opaczy Kolonii zbierając
mnóstwo braw. Zaśpiewał też chór koła nr 4
michałowickich seniorów „Michałowiczanka”.
Jak co roku zaśpiewały uczennice z Zespołu
Szkół w Michałowicach. Najbardziej jednak publiczność czekała na występ Joanny Karwackiej.
Joasi nie musimy przedstawiać, jej talent w Michałowicach doceniamy od lat. Na scenie wystąpili również tancerze z warszawskiego Klubu
„Zdrowie”, wicemistrzyni Polski w akrobatyce
sportowej Aneta Kajda – razem z Wiktorią Przygodą i Natalią Piróg, należąca do ścisłej czołówki w Polsce w tańcach latynoamerykańskich para taneczna Karolina Adamczyk i Jarosław
Biernat oraz grupa taneczno-akrobatyczna „Rean”.

Dzieci i młodzież ze
szkół języka angielskiego Early Stage i Play &
Say Academy przekonały, że język angielski
można znać śpiewająco: śpiewały w tym języku i odegrały kilka
scen. W ten sposób
szkoła języków przedstawiła skuteczne formy nauczania: poprzez
zabawę i formy teatralne jakie, stosuje w swojej dydaktycznej praktyce.
Dla ludzi młodych oraz
wciąż młodych, w tym młodych od bardzo
dawna zaśpiewał zespół „The Shout”. Była to
podróż w czasy „The Beatles”, oczywiście „Żółtą
łodzią podwodną” oraz czasy „Czerwonych Gitar”, kiedy to od tylu lat: „Nikt na świecie nie
wie, że się kocham w Ewie”.
Dla najmłodszych uczestników festynu zorganizowano wielką podróż statkiem piratów,
pod dowództwem kapitana Jacka, z jego niesforną papugą oraz zabawy ze skrzatami z „Wesołej chaty”.
Rozegrany został III Konkurs „W Zdrowym
Ciele Zdrowy Duch” na hasło promujące zdrowy styl życia. W konkursie na hasło mogły
wziąć udział rodziny, tzn. dwa pokolenia, minimum trzy osoby. Jury, pod przewodnictwem
przewodniczącej Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jadwigi Jodłowskiej, za najlepsze uznało
hasło: Rusz choć trochę się człowieku! Sport to
zdrowie w każdym wieku! Ułożyła je rodzina
Kralów. Drugie miejsce zajęła rodzina Pachurów za sentencję: Zdrowo podjadam, zdrowo
żyję, spalam kalorie i nie tyję. Rodzina Korobeinikowów wywalczyła trzecią nagrodę za mądre zdanie: Marchew i jabłuszko da ci zdrowe
serduszko.
W konkursie wzięło udział 1 2 rodzin.
Jak realizować zasadę "w zdrowym ciele
zdrowy duch" zademonstrowały na scenie panie z komorowskiego Klubu Fitness "Impuls", w
dwóch pokazach tanecznych, pod kierunkiem
Moniki Strześniewskiej. Panie przekonały, że
treningi w "Impulsie" to ruch, uśmiech i wspaniała atmosfera.
Dni Gminy Michałowice po raz kolejny stały
się doskonałą okazją do promocji lokalnych inicjatyw i zasobów, tym bardziej, że w czerwcu
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1 8 czerwca, w sobotę, w Michałowicach odbyła się tradycyjna impreza w ramach
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JUBILEUSZ KS. PRAŁATA
LEONA FIRLEJA

26 czerwca 201 1 r. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Michałowicach odbyła się uroczystość pożegnania ks. Leona Firleja jako proboszcza
oraz jubileusz 45-lecia jego kapłaństwa.
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VIII MUZYCZNY MAJ
W MICHAŁOWICACH I PĘCICACH

Organizowany po raz ósmy Muzyczny Maj
w Michałowicach w tym roku dedykowany był Janowi Pawłowi II.
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odbywa się ogólnopolska akcja pod nazwą
„Czerwiec Aktywności Lokalnej”. Inicjatywie tej
przyświeca hasło „Zróbmy coś dla siebie i dla
naszych społeczności”. Z tej okazji podczas imprezy z okazji Dni Gminy Michałowice Ośrodek
Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie
pod nazwą „Ogródek Twórczości”. Celem

przedsięwzięcia było: zachęcenie uczestników
do nabywania nowych umiejętności i przełamywanie własnych oporów, promowanie
twórczych form spędzania czasu, oraz zaprezentowanie społeczności lokalnej inicjatyw
społecznych dostępnych na terenie gminy Michałowice, a organizowanych przez Ośrodek

POŻEGNANIE KS. PRAŁATA LEONA FIRLEJA JAKO
PROBOSZCZA PARAFII MICHAŁOWICE-OPACZ
26 czerwca 201 1 r. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Michałowicach odbyła się uroczystość pożegnania ks. Leona Firleja jako proboszcza oraz
jubileusz 45-lecia jego kapłaństwa.

Mszę świętą wraz z dziekanem Dekanatu
Raszyńskiego prałatem Maciejem Cholewą
koncelebrowali: wicedziekan ks. Andrzej Wieczorek, ks. Maciej Czapliński – prefekt Seminarium Duchownego w Warszawie, redemptorysta ojciec Tomasz oraz ks. prałat Leon Firlej. Piękne, pełne głębokich treści kazanie wygłosił Krzysztof Szwarc – prefekt Seminarium
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Duchownego w Warszawie.
Na dziękczynną mszę świętą przybyli tłumnie wierni. Przed mszą i podczas mszy śpiewał
Warszawski Chór „Polonia” im. Ignacego Jana
Paderewskiego, pod batutą Wiesława Jelenia.
Zasługi ks. Leona Firleja podsumował, w wygłoszonej przez siebie laudacji przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice Roman Bedyński: "Dzisiejsze uroczystości 45-lecia
kapłaństwa i 22-lecia proboszczowania w Michałowicach i Opaczy są doskonałą okazją do
omówienia owoców pracy Jubilata nie tylko
na terenie Michałowic i Opaczy, ale także jego
dokonań wcześniejszych i poza
terenem naszej
parafii (...)"
Ks. Leon Ryszard Firlej urodził
się 1 5 września
1 942 roku w Strumieniu, niewielkim mieście w pobliżu Bielska-Białej, jako trzecie
spośród czwórki
dzieci Eleonory i
Karola Firlejów.
Szkołę podstawową rozpoczętą w
Strumieniu, ukoń-

Pomocy Społecznej. W ramach spotkania zaproponowano uczestnikom udział w warsztatach twórczych skierowanych zarówno do
dzieci, jak i dorosłych prowadzonych przez
pracowników ośrodka i wolontariuszy. Uczestnicy mogli nauczyć się wyrobu biżuterii, tworzyć w technice „dekupaż”, zaplatać „filofuny”.
Najmłodszym uczestnikom zaproponowano
warsztaty plastyczne, takie jak: wyklejanie motyli i biedronek, tworzenie „złotych rybek” z jednogroszówek oraz naukę origami. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty
wyrobu biżuterii oraz zaplatania „filofunów”.
Wspólnej twórczej pracy towarzyszyła miła
i serdeczna atmosfera.
Na boisku szkolnym, pod kierunkiem instruktora sportowego Pawła Stelmaszewskiego, odbył się turniej koszykówki w dwóch kategoriach: "open + gimnazjum (dorośli i młodzież z gimnazjum) - 2 zespoły oraz "junior"
(dzieci z klas 2-3 szkoły podstawowej) - 4 zespoły. W kategorii "junior" wygrał zespół U.K.F.
Nugets, a drugie miejsce zajęły "Wściekłe Kurczaki". W kategorii "open + gmnazjum" zwyciężyła drużyna "Brooklyn Towers", a drugie zajęła
"Hellena Team".
Imprezę zakończyło wieeelkie ognisko.
Opracowanie na podstawie tekstu Stanisława
Szałapaka.
czył w Bielsku-Białej, dokąd przeprowadziła
się Jego rodzina. Tam też w 1 960 roku zdał
maturę w Liceum Ogólnokształcącym im.
Adama Asnyka.
Kiełkujące powołanie do Służby Bożej nie
szło chyba w parze z planami rodziców co do
jego przyszłej drogi życiowej. Najpierw zdał
egzamin na Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, po czym przeniósł
się do Warszawy, gdzie zdał egzamin do
SGGW, ale zwyciężyło powołanie i wkrótce
powiadomił rodziców, że wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie.
Święcenia Kapłańskie otrzymał z rąk Prymasa
Tysiąclecia w czerwcu 1 966 roku. Skierowany
jako wikariusz do kolejnych parafii w: Chodakowie, Zdunach, pw. św. Aleksandra w Warszawie i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
na warszawskiej Saskiej Kępie.
W tym czasie podjął studia na warszawskiej
Akademii Teologii Katolickiej, gdzie w roku
1 978 uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego. Od roku 1 983 był notariuszem, a od roku 1 985 jest sędzią Sądu Metropolitalnego.
W 2005 roku został członkiem Kapituły Kolegiackiej Wilanowskiej.
W roku 1 989 rozpoczął posługę proboszcza w młodej parafii w Michałowicach-Opaczy. W trakcie 22-letniej posługi, dzięki jego
pracowitości, wyjątkowym talentom oraz
nieprzeciętnym zaletom umysłu i ducha, dokonało się odnowienie i konsolidacja parafii
we wszystkich aspektach życia tej wspólnoty.
Ks. proboszcz Leon Firlej wybudował w Michałowicach nowy kościół, dom parafialny,
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"dom dla sióstr i cmentarz."
- Ten dzień wpisuje się szczególnie w historię tej parafii – powiedział dziekan Dekanatu Raszyńskiego prałat Maciej Cholewa. –
Zgromadzony tu lud wierny, dla którego tu
tyle dobrego uczyniłeś, za Twoją pełną ofiary
służbę, dziękuje Ci za Twoją posługę kapłańską. I nie jest to pożegnanie, ale dziękczynie-

nie. Niech Matka Boża, w którą się tu przyglądałeś przez 22 lata, będzie nadal Twoją przewodniczką. Pozostajesz tutaj w parafii jako
rezydent.
Wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka
powiedział m.in.:
(…) Twoja działalność miała i ma nie tylko
wymiar religijny czy kościelny, ale także wymiar ogólnospołeczny.
(…)
Wielokrotnie dawałeś dowody
swojego patriotyzmu i ten
patriotyzm
umacniałeś w
swoich parafianach. Nad
wyraz czytelnie świadczyły
o tym organizowane przez
Ciebie
uroczystości podczas świąt, jak:
3 Maja, 1 5 Sier-

UKS MEDAGRO KOMORÓW CZWARTYM ZESPOŁEM
W POLSCE W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW DO LAT 1 6!
Drużyna kadetów UKS MEDAGRO KOMORÓW (chłopcy do lat 1 6-stu) odniosła największy sukces w historii szkoły, miejscowości, klubu oraz gminy w sportach
zespołowych.

W dniach 1 – 5 czerwca 201 1 r. na turnieju
finałowym mistrzostw Polski kadetów w

Krakowie nasza drużyna zajęła 4 miejsce.
W rozgrywkach młodzieżowych nasi dzielni koszykarze pokonali wiele renomowanych ośrodków szkoleniowych, by turnieju
finałowym rywalizować z ośmioma najlepszymi drużynami w Polsce.
Niestety, w półfinale UKS MEDAGRO KO-

pnia czy 1 1 Listopada. (…)
W tych trudnych czasach, w których tak łatwo się zagubić, byłeś i jesteś dla nas moralną i duchową ostoją. Kto szukał u Ciebie
wsparcia, nigdy nie odszedł zawstydzony.
(…) Swoją postawą uczysz, że są wartości,
którym nie można się sprzeniewierzyć; że są
granice, których nie można przekroczyć. (…)
Odchodzisz ze swej funkcji, lecz zostajesz
wśród nas! Proszę Cię służ nam nadal swoją
radą i wsparciem. Bądź wciąż drogowskazem
na ścieżkach naszego życia!
Wzruszony ksiądz Firlej podziękował parafianom. Powiedział, że nie chciał zgodzić się
na uroczystości. Chciał odejść na emeryturę
skromnie i cicho.
Po mszy świętej na dziedzińcu kościoła odbył się piknik. Tradycyjnie rodzinna firma cukiernicza Łuksza poczęstowała słodkościami,
a największą atrakcją, jak zwykle, był tort.
Strażacy z Nowej Wsi przygotowali grochówkę, a ciało pokrzepiła też kiełbaska z grilla.
Na dziedzińcu zaśpiewały chóry: michałowicki koła seniorów nr 4 pod kierownictwem
Piotra Gwiazdeckiego oraz opaczyński „Czerwone Korale” pod batutą Renaty Włodarek.
Stanisław Szałapak

MORÓW musiał uznać wyższość późniejszego mistrza Polski kadetów - drużyny Kormorana Sieraków, a w ostatnim meczu o 3
miejsce - drużyny Pyry Poznań.
Zajęcie czwartego miejsca w Polsce (będąc najniższą drużyną turnieju finałowego)
jest i tak wielkim i niepodważalnym sukcesem, na który cały zespół pracował wytrwale i systematycznie od 8 lat. Chłopcy mają
teraz po 1 6 lat. Można więc, przyjąć, że trenowali połowę swojego życia!
Nasza drużyna została też doceniona pod
względem indywidualnym: Kamil Czosnowski został wybrany do piątki gwiazd turnieju. Roman Janik zajął trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców.
Drużyna UKS MEDAGRO KOMORÓW wystąpiła w następującym składzie:
Szymon Bąkiewicz,
Tomasz Tarczyk,
Roman Janik,
Kamil Czosnowski,
Patryk Rusin,
Przemysław Dyjas,
Radosław Kusy,
Mateusz Mieszkowski,
Adam Głodowski,
Paweł Łuc, Rafał Mitura,
Maciej Warmiak,
Kamil Kuczborski,
Mateusz Paziewski.
Trenerem drużyny jest Grzegorz Tomaszewski.
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DIAMENTOWE I ZŁOTE GODY
W dniu 1 9 kwietnia podczas sesji Rady Gminy Michałowice mieszkańcy Komorowa Państwo Felicja i Ekspedyt Ćwilichowscy, z rąk
wójta Krzysztofa Grabki oraz przewodniczącego rady gminy Pawła Rajskiego otrzymali
grawerowany dyplom, upamiętniający 60
rocznicę ślubu oraz kwiaty.

pracować na rzecz
związku i jego
członków. Od 1 1
lat jest przewodniczącą Koła nr 1 w
Komorowie, poświęcając mu wiele
Państwo Ćwilichowscy w Komorowie miesz- czasu.
Pan Ekspedyt w
kają od 53 lat. W okresie pożycia małżeńskiego
doczekali się trojga dzieci, dwóch córek oraz sy- 1 980 r. został radna, siedmiorga wnucząt oraz pięciorga prawnu- nym gminy Michałowice oraz został
cząt.
Felicja i Ekspedyt Ćwilichowscy znani są wybrany Ławnimieszkańcom gminy Michałowice ze swojej kiem Sądu Rejonospołecznej działalności, którą rozpoczęli po za- wego w Pruszko- Jadwiga i Franciszek Zamkowscy
Piastował
kończeniu pracy zawodowej. Pani Felicja od wie.
1 991 roku, po wstąpieniu do Związku Emery- funkcję przewodniczącego Rady Osiedla Ko- kowscy przeżyli w szczęściu, miłości i wzajemtów, Rencistów i Inwalidów, zaczęła aktywnie morów. W 1 986 został powołany na przewod- nym poszanowaniu 50 lat. Obchody tej wspaniczącego Społecznego niałej rocznicy miały miejsce 1 7 czerwca 201 1 r.
Komitetu Budowy Sieci w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Wodociągowej i Stacji Maryi Panny w Michałowicach podczas cereUzdatniania Wody, funkcję monii ślubu Ich jedynej wnuczki.
Państwo Zamkowscy otrzymali z rąk wójta
tę pełnił do 2000 r. Za swoją działalność społeczną Krzysztofa Grabki, Medal za Długoletnie PożyPan Ekspedyt Ćwilichowski cie przyznany przez Prezydenta R.P. oraz grazostał odznaczony Krzy- werowany dyplom upamiętniający 50 rocznicę
żem Kawalerskim Orderu Państwo Jadwiga i Franciszek Zamkowscy
Odrodzenia Polski, złotym i związani są z naszą Gminą od roku 1 972, chosrebrnym Krzyżem Zasługi, ciaż mieszkańcami Michałowic zostali 2002r.
złotą i srebrną Odznaką Z zawodu są inżynierami, a z zamiłowania Pani
Polskiego
Czerwonego Jadwiga malarką, Pan Franciszek historykiem.
Krzyża oraz wieloma inny- Dochowali się dwójki dzieci syna Jacka i córki
Ewy, sześciorga wnucząt i jednego prawnuka.
mi odznaczeniami.
Gratulując wspaniałych jubileuszy małżeńNatomiast mieszkańcy
Michałowic Państwo Ja- skich życzymy zdrowia i kolejnych szczęśliwych
Felicja i Ekspedyt Ćwilichowscy dwiga i Franciszek Zam- lat spędzonych razem.

FINAŁ LIGI SZÓSTEK
W SOKOŁOWIE

W sobotę, 2 lipca, zakończył się turniej ligi
szóstek w piłce nożnej. Pierwsze miejsce
zajęła drużyna Mantika. Zwycięzcy otrzymali puchar i nagrody, które wręczał
Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
pocieszenia. Liga Szóstek została zorganizowana po raz pierwszy w naszej gminie.
Do turnieju zgłoszonych zostało dziesięć
drużyn. Na przełomie maja i czerwca zawodnicy rozegrali 45 meczów. Faworytami turnieju byli zawodnicy z drużyn: Mantika, The
A- Team i Challengers. Oni też zajęli pierwsze
trzy medalowe miejsca. Zawodnicy są mieszkańcami naszej gminy, pochodzą między innymi z Sokołowa, Opaczy i Michałowic. Część
z nich mieszka w Pruszkowie. Wszystkie mecze rozegrane zostały na Orliku w Sokołowie.
W sobotę, 2 lipca, zawodnicy zagrali pięć
ostatnich meczów. Należy dodać, że liga szóstek została zorganizowana w naszej gminie
po raz pierwszy. Jednak od początku została
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przyjęta bardzo entuzjastycznie.
Już we wrześniu organizatorzy planują zorganizować kolejną
edycję turnieju.
Wszyscy uczestnicy
turnieju otrzymali pamiątkowy puchar i
dyplom – za uczestnictwo w turnieju,
a także piłkę do „gry
w nogę”. Pierwsze
trzy zwycięskie drużyny dodatkowo otrzymały, za zdobycie pierwszego miejsca – torby sportowe, drugiego
miejsca – getry i trzeciego – narzutki identyfikacyjne.
Na zakończenie obecnego turnieju Krzysztof Grabka, wójt gminy powiedział, że cieszy
go zainteresowanie ligą szóstek, a szczególnie cieszy go fakt, że boisko – Orlik, który był

jedną z ważniejszych i większych inwestycji
w naszej gminie, tak dobrze spełnia swoją rolę. Orlik jest miejscem przede wszystkim spotkań piłkarskich, ale także staje się miejscem
spotkań towarzyskich. Na terenie kompleksu
znajduje się świetlica Oaza Spokoju. To miejsce żyje i jest to największa satysfakcja.
Beata Izdebska
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W BAJCE NA PLACU ZABAW PIKNIK RODZINNY
W OPACZY KOLONII Z OKAZJI DNIA DZIECKA
Na placu zabaw w Opaczy Kolonii, 29 maja, w niedzielę odbył się już po raz trzeci
rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka.
Imprezę otworzył wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka, a piknik prowadziła
sołtys Grażyna Grabka.
Trudno wymienić wszystkie atrakcje, jakie
zostały przygotowane dla dzieci. Jeż Ambroży, razem z innymi postaciami z bajek,
organizował dla milusińskich zabawę za za-

bawą, konkurs za konkursem. Odbyły się mistrzostwa świata w liczeniu kolców jeża Ambrożego, zdobywano medale w dyscyplinie
olimpijskiej – w sztafecie: w biegu z krową,
na plecach. Z dziećmi bawiły się dwa skrzaty
z "Wesołej chaty". Pojawiła się wielka sowa,
wielka swoją mądrością, bo pilnie uczyła się
w szkole. Z dziećmi zaprzyjaźniała się także
ogromna pszczoła, o znajomym imieniu Maja.

Gwoździem programu były występy dzieci z
Opaczy Kolonii. Z chórem dorosłych „Czerwone Korale”, w widowisku słowno-muzycznym wystąpił chór dziecięcy „Czerwone Koraliki”, pod batutą Renaty Włodarek.
Podsumowaniem niedzielnego pikniku
był występ Marka Ravskiego. Ten znakomity
śpiewak operowy silnym, perfekcyjnym głosem zademonstrował różnorodny, wszechstronny repertuar. Zaprosił w podróż retro –
do warszawskich kabaretów XX-lecia międzywojennego oraz w podróż po różnych
kulturach i tradycjach: nawiązał do żydowskich szmoncesów, zademonstrował rzewność rosyjskiej melodii oraz finezję piosenki
francuskiej. Śpiewał: o pani co mieszka sama, „Całuję twoją dłoń madame”, „Pigalle",
„Gramofon” itp.
Piknik został zorganizowany przez sołtysa,
radę sołecką oraz wielu mieszkańców Opaczy Kolonii. W przygotowania i pomoc podczas festynu włączyły się także radne Anna
Kamińska i Elżbieta Zawadzka. Jak stwierdziła sołtys Opaczy Kolonii Grażyna Grabka,
szczególne podziękowania należą się dzielnym grillowym: Andrzejowi Kamińskiemu,
Michałowi Kokorzyckiemu i Wojciechowi Zawadzkiemu
Opracowanie na podstawie tekstu Stanisława Szałapaka

MAJÓWKA
W SOKOŁOWIE
1 maja, w dniu beatyfikacji Jana Pawła II,
zorganizowana została w Sokołowie majówka z Ojcem Świętym. Organizacją imprezy zajął się sołtys, Edward Kozłowski
wraz z Radą Sołecką i mieszkańcami Sokołowa. Gmina Michałowice wsparła finansowo to przedsięwzięcie.

Niedzielna majówka z Ojcem Świętym
trwała cały dzień. Rozpoczęła się w świetlicy
Oaza Spokoju od wspólnego oglądania
transmisji z beatyfikacji papieża Jana Pawła
II. Relację z Rzymu wraz z mieszkańcami
oglądał ksiądz Grzegorz Jasiński, proboszcz
parafii w Pęcicach, a także ksiądz Andrzej Zalewski. Po zakończeniu transmisji wszystkich
zebranych zaproszono do wzięcia udziału w
konkursie na najlepsze ciasto. Do konkursu
zgłoszonych zostało dziesięć ciast. Wszystkie
wypieki przygotowane zostały przez sokołowskie gospodynie. W tajnym głosowaniu,
(karteczki z numerem ciasta, które smakowało najbardziej, wrzucano do urny wyborczej)
najwięcej głosów zdobyło egzequo ciasto
pani Moniki Kot i Małgorzaty Jarzębowskiej.

Drugie miejsce zdobyła pani Zofia Woźniak, trzecie – Bożena Dębek.
Około
godziny
czternastej rozpoczęły się rozgrywki
sportowe. Do gry w
turnieju piłki nożnej
zgłoszonych zostało
dziewięć
drużyn.
Zwycięzcą w tych
rozgrywkach został
zespół Turbo Trampki z Sokołowa. Były
również rozgrywki w
koszykówkę i siatkówkę. Zwycięzcą w
siatkówce została
drużyna z Piastowa. Natomiast zwycięzcą w
tenisie stołowym został ksiądz Andrzej Zalewski. Organizowane zostały również zawody dla młodszych zawodników. Dzieci
biegały, przeciągały linę i skakały w workach. Wszyscy się bardzo starali, aby zdobyć
tytuł mistrza. Na najlepszych czekały puchary, dla pozostałych nagrody pocieszenia.
Na zakończenie organizatorzy: Edward

Kozłowski oraz Rada Sołecka zaprosili na
ognisko. Chętnych było wielu. choć niedziela
nie zapowiadała się upalna, rano nawet padał
deszcz, to jednak po południu i wieczorem
pogoda dopisała.
Sportowcy mieli świetne warunki do gry
w piłkę, a pozostali mogli wygrzewać się w już
majowym słońcu. Wszyscy świetnie się bawili.
Takie majówki to znakomita okazja, aby
5
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mieszkańcy, którzy od lat znają się bardzo
dobrze, mieli okazję spotkać się i wspólnie
spędzić czas. Warto dodać, że świetlica Oaza
Spokoju została zbudowana z inicjatywy
mieszkańców Sokołowa. W 2000 roku wpadli
oni na pomysł, aby w miejscu, gdzie był nieużytek postawić halę – miejsce, gdzie mieszkańcy mogliby spotykać się. Do firm, które na
terenie Sokołowa mają swoje siedziby, pomysłodawcy wystąpili o sponsoring. I tak, firma Krzysztofa Pruszyńskiego Blachy Pruszyński przekazała blachy i zapewniła wykonanie,
firma Anikin dostarczyła konstrukcje stalowe,
Lyreco – okna. Inwestycję wsparła również

gmina. Gmina uzbroiła teren, wykonała podłączenia i niezbędną resztę, aby świetlica
mogła funkcjonować. Oddano ją do użytku
w 2004 roku. Dziś w świetlicy odbywają się
spotkania okolicznościowe: wigilie mieszkańców, a ksiądz Stefan Ciechomski, obchodził swoje 50-lecie kapłaństwa.
Nieopodal świetlicy został wybudowany
wspaniały obiekt sportowy - Orlik, oddany
został do użytku w listopadzie ubiegłego roku i jest chlubą Sokołowa. Teraz rozpoczął
się sezon piłkarski i na Orliku zrobił się ruch!,
m.in. w najbliższy weekend rusza „Liga Szóstek Gminy Michałowice” .

Niedzielna majówka była bardzo udaną imprezą, wszyscy świetnie się bawili. Edward
Kozłowski, sołtys wsi Sokołów powiedział, że
mieszkańcy coraz liczniej uczestniczą w tego
typu imprezach. Jednocześnie serdeczne podziękował Grzegorzowi Jasińskiemu, proboszczowi parafii Pęcice, Markowi Sybilskiemu, Lidii Marudzie, Piotrowi i Bożenie
Dębkom oraz Monice i Radosławowi Kotom
za pomoc w przygotowaniu i organizacji majówki oraz firmie Blachy Pruszyński za wsparcie finansowe.
Beata Izdebska

VIII MUZYCZNY MAJ W MICHAŁOWICACH I PĘCICACH
Organizowany po raz ósmy Muzyczny Maj
w Michałowicach w tym roku dedykowany był Janowi Pawłowi II.

na próżno), a następnie utwór ten zaśpiewała Justyna Reczeniedi. Śpiewaczka jest ostatnią uczennicą legendarnej Bogny Sokorskiej

Pierwszy koncert, a właściwie widowisko
słowno-muzyczne pt. „Pomiędzy światem a
nami” odbył się 3 maja w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Michałowicach. Poezję Karola Wojtyły i ks. Jana
Twardowskiego recytował Jerzy Zelnik,
utwory ze słowami tych poetów zaśpiewała
solistka Teatru Wielkiego w Warszawie Justyna Reczeniedi (sopran). Grał zespół „Con Passione”, w składzie: Kamila Szalińska-Bałwas –
skrzypce, Michał Pindakiewicz – gitara, Jerzy
Cembrzyński – kontrabas, Marcin Olak – gitara. Wszystko to działo się w kontekście obchodów 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
„Pomiędzy światem a nami” to tytuł wiersza księdza Jana Twardowskiego, który jakże
dobrze oddaje to, co zostało przedstawione
w widowisku słowno-muzycznym. Najpierw
Jerzy Zelnik recytował wiersz ks. Jana Twardowskiego pt. „Miłość” (Nie łam rąk swych

„Słowika Warszawy” i kontynuuje jej styl belcanto, polegający na ozdobności śpiewu,
pełny efektów wirtuozowskich. Integralną częścią spektaklu
słowno-muzycznego,
dopełnieniem
poetyckiego słowa, była
muzyka wykonana
przez zespół „Con
Passione”. Autorem
muzyki i aranżacji
(oraz założycielem
zespołu) jest Jerzy
Cembrzyński. Jak powiedział w Michałowicach, nie jest to
grzeczna muzyka (ale
np. z elementami
rocka), tak jak nie do
końca jest grzeczna
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poezja księdza Twardowskiego.
Drugi koncert z cyklu Muzyczny Maj, w wykonaniu chóru Allegrezza del Canto, odbył się
1 5 maja, w kościele pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach. Chór wykonał
„Mszę Góralską” Tadeusza Maklakiewicza. Dyrygował Szymon Wyrzykowski. Msza Góralska, na sopran i baryton oraz chór mieszany i
organy, została napisana przez Tadeusza Maklakiewicza w 1 981 roku i była dedykowana
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Słowa do
tego utworu napisał Adam Pach, poeta z Zakopanego.
Mieszkańcy Pęcic, podczas tej majowej
mszy, mieli okazję posłuchać pięknej muzyki.
Jednocześnie uczestniczyli, sami śpiewając
i modląc się, we mszy świętej góralskiej, takiej, którą szczególnie ukochał Jan Paweł II.
Po zakończeniu mszy chór Allegrezza del
Canto wykonał jeszcze kilka utworów,
a wśród nich: „Agnus Dei”, Wojciecha Kilara,
„Tiebie pajom”, D. Bortnianskiego i „O moja
miłości” M. Boreckiego. Artyści przypomnieli
również fragmenty homilii, którą wygłosił Ojciec Święty w czasie mszy na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie 1 7 czerwca 1 983 roku. Swój koncert chór zakończył „Modlitwą
obozową” M. Jasińskiego.
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Trzeci koncert odbył się 23 maja, w michałowickim kościele. Zagrali młodzi, wybitni artyści z północy Polski; na organach Hanna Dys,
a na oboju Jarosław Wyrzykowski.
Hanna Dys ukończyła gdańską Akademię
Muzyczną. Jest doktorem sztuki, laureatką
Międzynarodowego Konkursu Organowego
w Rumi, półfinalistką Międzynarodowego

Konkursu im. J.G.
Silbermanna we
Freibergu. Koncertowała w wielu
krajach, ale za najważniejsze w jej
dorobku z pewnością należy uznać
prezentowanie
oliwskich
organów, należących
do największych i
najbardziej znanych na świecie.
Jarosław Wyrzykowski jest również absolwentem
Akademii Muzycznej w Gdańsku, pierwszym oboistą Filharmonii Bałtyckiej. Grał w pamiętnym koncercie
Jeana Michela Jarre’a w Stoczni Gdańskiej
oraz ze skrzypkiem Nigelem Kennedym na
jazzowym jam session.
Jeśli organy, to oczywiście kojarzą się z barokiem i przede wszystkim z Janem Sebastianem Bachem. W takich barokowych nastro-

jach odbył się niedzielny koncert, w majowy
wieczór. Różnorodną muzykę artyści zinterpretowali w taki sposób, że w niewielkim michałowickim kościele zapanował ciepły,
wręcz kameralny klimat, przesycony subtelnymi dźwiękami.
W pierwszym utworze, we wstępie do muzycznych doznań, zostały zaprezentowane
możliwości oboju. Jarosław Wyrzykowski zagrał koncert obojowy d-moll Alessandro Marcellego. Jarosław Wyrzykowski przekonał publiczność, że obój jest instrumentem tak
samo atrakcyjnym, jak organy; przynajmniej
tak jest, kiedy on gra. Muzycy wykonali utwory: Jana Podbielskiego, Jakuba Sowy, Samuela Scheidta, Johna Dowlanda, Georga F. Haendla oraz Jana Sebastiana Bacha.
Koncert kończyły kompozycje: organisty
paryskiego Gabriela Fauré, pianisty i dyrygenta okresu romantyzmu Johannesa
Brahmsa oraz Ennio Morricone kompozytora
muzyki filmowej (Oskar za całokształt twórczości).
Opracowano na podstawie tekstów
Stanisława Szałapaka i Beaty Izdebskiej

FESTIWAL OTWARTE OGRODY – KOMORÓW 201 1
Występ Dominiki Świątek i Zbigniewa
Zamachowskiego zainaugurował Festiwal
Otwarte Ogrody. Stowarzyszenie K40 już
po raz szósty zorganizowało to wydarzenie w Komorowie. W tym roku festiwal za tytułowany był "Ogrody nauki i sztuki".
Gmina Michałowice wspierała finansowo
ten projekt.

Tegoroczny program Festiwalu „Ogrody
nauki i sztuki” nawiązywał do obchodzonego
w Polsce Roku Miłosza i Roku Marii Skłodowskiej-Curie. Dlatego organizatorki postanowiły połączyć naukę i sztukę w zielonych
ogrodach Komorowa i Dworu w Pęcicach.
29 maja w prywatnym ogrodzie Państwa
Małgorzaty i Waldemara Chlewickich spotkali

się miłośnicy poezji. Wiersze Czesława Miłosza czytał Zbigniew Zamachowski. Aktor czytał między innymi wiersze: Droga, Furtka,
Schody, Ojciec w bibliotece, Zaklęcie ojca, Oj ciec objaśnia, Trwoga, Przy piwoniach. Aktorowi towarzyszyła Dominika Świątek, która
te same utwory prezentowała w pięknej
muzycznej aranżacji. Towarzyszyli jej muzycy:
na skrzypcach Anna
Bianka Balasiewicz,
na fortepianie Andrzej Perkman, na
gitarze Marcin Dąbrowski. Zbigniew
Zamachowski i Do minika Świątek swój
występ zakończyli
piękną interpretacją
znanych utwór Czesława Miłosza: Wiara,
Nadzieja i Miłość,
a także wierszem będącym swoistym po dsumowaniem pisarstwa Miłosza „Do
leszczyny”.
Spotkanie w prywatnym ogrodzie, przy ulicy Akacjowej w Komo rowie poprzedził spacer po Komorowie.
O historii Komorowa opowiadał Zbigniew
Kowalewicz.
4 czerwca, odbyło się spotkanie w komorowskiej bibliotece. Wystąpiły dzieci ze szkolnego teatru „Kurtynka”, było również spotkanie z szalonymi naukowcami. W tym roku

młodzi artyści pokazali przedstawienie „Moje
marzenia”. Mówili o tym, kim chcieliby zostać,
gdy dorosną. Dzieci deklamowały zabawne
wiersze i znakomicie wcielały się w swoje przyszłe role: malarza, piekarza czy strażaka.
Dzieci należą do szkolnego „Teatrzyku Kurtynka” i pracują pod okiem nauczycielek: Ewy
Ciechomskiej i Małgorzaty Pajączek. Spotkanie prowadziła Monika Chrzczonowicz, która
przedstawiła wyniki wcześniej ogłoszonego
w szkole konkursu na wierszyk: „Co z ciebie
wyrośnie?” Pierwsze miejsce zajęła Julia Chodorowska, uczennica pierwszej klasy. Wszstkie dzieci, które wzięły udział w konkursie
otrzymały nagrody pocieszenia i dyplomy.
Gratulujemy!
Uczestnicy spotkania wzięli również udział
w zabawie z Szalonymi Naukowcami. Wspólnie wykonywali zaskakujące doświadczenia fizyczne i chemiczne.
Niedziela, 5 czerwca, była ostatnim dniem
festiwalu Otwarte Ogrody. Organizatorki ze
Stowarzyszenia K40, wraz z Markiem Jutkiewiczem, właścicielem pałacu w Pęcicach zaprosiły do pałacu i ogrodu. Tuż przed pałacem
odbył się Bazar Rozmaitości, na którym swoje
pasje, umiejętności i uzdolnienia w dziedzinie
sztuki zaprezentowali artyści zamieszkali
w Komorowie i Pęcicach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z ręcznie robioną
biżuterią, meblami, glinianymi misami, a także
aniołami i przedmiotami codziennego użytku,
pięknie zdobionymi techniką decoupage. Po
drugiej stronie alei swoje stoisko zorganizował
Wojciech Szczerba, właściciel pracowni:
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artystyczny haft komputerowy. Podczas bazaru prezentował pięknie haftowane herby,
znaki i sztandary.
Około południa odbyło się spotkanie z Jerzym Kisielewskim, dziennikarzem.
Wielu entuzjastów twórczości Michała Bajora zgromadził jego występ. Artysta śpiewał
utwory Marka Grechuty i Jonasza Kofty. Przy
fortepianie akompaniował mu Tomasz Krezy-

mon. Michał Bajor
powiedział, że niebawem ukaże się jego
kolejna płyta zatytułowana „Od PIAF do
GAROU”, na której
znajdą się piosenki
francuskie, w tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego.
Na zakończenie Michał
Bajor zaśpiewał utwór
Włodzimierza Korcza
i Wojciecha Młynarskiego – „Ogrzej
mnie”.Piosenką „Kwiat
jednej nocy” pożegnał
się z publicznością.
Ostatnim wydarzeniem tegorocznej edycji
Festiwalu Otwarte Ogrody był wernisaż
wystawy malarskiej Konrada Majkowskiego.
Wystawa ta miała szczególny charakter,
ponieważ została dedykowana bardzo ciężko
choremu przyjacielowi. Wystawa malarska
„Żeglarskie notatki” Konrada Majkowskiego
w całości poświęcona była tematyce marynistycznej. Obrazy malowane były jednym

kolorem farby (sepią). Przedstawiają historyczne łodzie, jachty i statki. Artysta mówił,
że malując je oglądał stare ryciny i obrazy. Od
lat jest pasjonatem żeglarstwa. Przyznał, że
posiada starą łódź, którą w przyszłości ofiaruje
wnuczce.
Drugą pasją Konrada Majkowskiego jest
zabytkowa motoryzacja. Jest członkiem założycielem polskiego oddziału międzynarodowego „Klubu Antycznych Automobili
i Rajdów” CAAR, komandorem i uczestnikiem
wielu międzynarodowych i krajowych rajdów
pojazdów zabytkowych.
W wernisażu uczestniczyło wiele osób,
rodzina, przyjaciele i znajomi z Klubu
Automobili. Konrad Majkowski jest pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wykłada na Wydziale Wzornictwa
Przemysłowego. Wielokrotnie wystawiał swoje prace na wystawał indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Niemczech, Anglii, Belgii
i Holandii.
Opracowano na podstawie tekstu Beaty
Izdebskiej.

MYŚLENIE O MYŚLENIU
– SPEKTAKL TOWARZYSTWA KOMOROWIANIE
W dniu 3 czerwca odbył się spektakl zatytułowany „Myślenie o myśleniu” przygotowany przez członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu
Komorów – Komorowianie. Bohaterką
wieczoru była Felicja Konarska. Gmina Michałowice wparła finansowo to przedsięwzięcie.
Wieczór „Myślenie o myśleniu” poświęcony był Kresom II Rzeczpospolitej Polskiej.
Rozpoczął go wykład dr Marka Deszczyńskiego, który mówił o znaczeniu Kresów w dziejach Polski. Bohaterką wieczoru była Felicja
Konarska. Autorka książek o charakterze
wspomnieniowym, jak choćby „Liście na
wietrze” czy książki „Kolory w szarość”. Felicja Konarska urodziła się na Wołyniu w Wojskowej Osadzie Ostrowskiej koło Beresteczka. Z wykształcenia jest filologiem rosyjskim,
pracowała jako nauczycielka. Książka „Wołyń
– moja tęsknota i inne miniaturki” jest jej najnowszą publikacją, wydana została w 201 1
roku. Podczas spotkania można było kupić tę
książkę i otrzymać dedykację autorki. Felicja
Konarska mówiła o swoim pięknym, lecz
krótkim dzieciństwie, o wojnie, tułaczce i łagrach. Autorka w 1 940 roku została wywieziona z rodzicami i rodzeństwem na daleką
północ Związku Sowieckiego, gdzie w 1 942
roku zmarł jej ojciec. Do Polski wróciła w
1 946 roku. Z Felicją Konarską rozmawiała Maria Walter-Kochel, a fragmenty książki
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„Pod powiekami
pamięci” czytał
Wojciech Sztyk.
W drugiej części
wieczoru odbył
się recital romansów i dumek kresowych. Wystąpił
Michał Staszewski,
który grał na gitarze i śpiewał po
polsku i ukraińsku. Michał Staszewski jest absolwentem
klasy
skrzypiec Akademii Muzycznej w
Poznaniu. Obecnie związany jest z
Warszawską Operą Kameralną. Prowadzi trzy
chóry, a także z pasją śpiewa pieśni i romanse rosyjskie.
Odbyła się również wystawa fotograficzna
zatytułowana „Polska Atlantyda – notatki
z podróży”. Autorami prezentowanych na
wystawie zdjęć byli Leszek Kołodziejczyk,
Krzysztof Rodak i Roman Suszyński.
Wieczór zakończył się poczęstunkiem potraw regionalnych. Były pierogi, kutia, pyszne ciasta, a także znakomity, domowy kompot.

W przygotowanie wieczoru włączonych
było wiele osób, członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów – Komorowianie. Na całością czuwała Lidia Kulczyńska-Pilich i Alicja Wołszczyn.
Spotkanie z cyklu „Myślenie o myśleniu”
odbyło się po raz pierwszy. Organizatorzy
jednak zapowiadają kolejne spotkanie. Tytuł
cyklu zaczerpnięty został od Plotyna, starożytnego myśliciela.
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NOWI
MIESZKAŃCY GMINY

Błażej Janczak –
Komorów
ur.22-03-201 1
3990 g
55 cm

Walter Kasianiuk
Komorów
Ur. 26.03.201 1 r
31 40 g
53 cm

O OCHRONIE ŚRODOWISKA SŁÓW KILKA
Od sierpnia 2008 roku na terenie naszej
Gminy ustawione są pojemniki do segregacji odpadów, żółte na plastik, niebieskie na makulaturę i zielone na szkło. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, iż
pojemniki mają za zadanie jedynie wspomóc selektywną zbiórkę. Pomimo ich
obecności każdy z nas ma obowiązek posiadania stosownej umowy na wywóz odpadów z nieruchomości. Sytuacją naganną jest ustawianie odpadów wokół
pojemników, jak również wrzucanie ich
do koszy ulicznych.
Jednocześnie przypominamy, iż gmina raz
w miesiącu zapewnia odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV
i AGD. Chęć pozbycia się niepotrzebnych odpadów należy zgłosić w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska osobiście w Urzędzie lub telefonicznie pod nr
22 723 – 81 – 78 wew. 6.

Ponadto w każdej aptece znajdującej się
na terenie gminy ustawione są specjalne pojemniki przeznaczone na przeterminowane
leki. Pamiętajmy, że przeterminowane leki
stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia, dlatego nie mogą się znaleźć wśród odpadów
komunalnych. Przynieś je do najbliższej apteki, a specjalistyczna firma zajmie się ich utylizacją.
Podobnie rzecz się ma z bateriami, które w
swoim składzie zawierają znaczą część tablicy
Mendelejewa. Do Urzędu Gminy Michałowice
oraz sklepu Kokos w Komorowie można przynieść zużyte baterie, które zostaną poddane
utylizacji i nie będą zagrażały środowisku naturalnemu.
Informujemy również iż w okolicach przystanków WKD znajdujących się na terenie
gminy, ustawione są ogólnodostępne toalety
przenośne.

WŁOSI W GMINIE MICHAŁOWICE
W dniach 1 6-22 czerwca 201 1 r. gościliśmy
w Gminie Michałowice delegację z zaprzyjaźnionej włoskiej gminy Vico nel Lazio –
w ramach wymiany, która ma miejsce już
od wielu lat. Tym razem w skład włoskiej
delegacji wchodziło pięcioro seniorów, jeden radny i tłumaczka. Z naszej strony honory gospodarzy czyniły przede wszystkim koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Reguł, Michałowic, Opaczy Kolonii,
Nowej Wsi i Komorowa.
W pierwszym dniu wizyty delegacja
uczestniczyła w spotkaniu z ks. biskupem Marianem Dusiem w domu parafialnym w Michałowicach. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele kół emerytów i rencistów, przedstawiciele Rady Gminy z przewodniczącym Pawłem Rajskim oraz wójt
Krzysztof Grabka z małżonką.
Następnego dnia delegacja podejmowana
była przez Wójta Gminy na spotkaniu z pracownikami w Urzędzie Gminy, na którym
włoskich gości zapoznano z terenem gminy
i jej inwestycjami. Po spotkaniu złożono
kwiaty na grobie wójta Romana Lawrence.
Opiekę nad gośćmi przejęło koło emerytów
z Reguł. Dzień zakończono wizytą w Karolinie
na koncercie zespołu „Mazowsze”.
W kolejnych dniach pobytu delegację gościły koła emerytów z Nowej Wsi, Michałowic
oraz Opaczy Kolonii. W Michałowicach nasi
włoscy goście odwiedzili festyn Dni Gminy
Michałowice. Czwarty dzień rozpoczęli mszą
świętą, po czym udali się na autokarową wycieczkę po Warszawie. W programie było
zwiedzanie Wilanowa, Świątyni Opatrzności
Bożej i wizyta na cmentarzu żołnierzy wło-

skich. Dzień zakończył się kolacją w świetlicy
wiejskiej w Opaczy Kolonii.
W poniedziałek 20 czerwca był poświęcony na wyjazd do Częstochowy i zwiedzanie
Jasnej Góry. Po powrocie goście uczestniczyli w zorganizowanym przez działający od
niedawna w Nowej Wsi, klub „Poznajmy się
lepiej”, spotkaniu „Żagli piękny wiek”.
Następnego dnia gośćmi zajęli się członkowie koła emerytów w Komorowie –
oprócz spotkania, zorganizowano objazd po
okolicy. W tym dniu na zakończenie pobytu

w Polsce goście zwiedzili warszawskie Stare
Miasto.
W trakcie całej 7-dniowej wizyty delegacja
włoska podejmowana była przez michałowickie koła emerytów w bardzo serdeczny i
spontaniczny sposób. Stoły zastawione były
smakowitymi rodzimymi potrawami, przygotowanymi głównie przez samych emerytów.
Nie zabrakło także muzyki i tańców. Wymieniano poglądy i dyskutowano na temat różnic kulturowych, zwyczajowych a także kulinarnych.
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BIEŻĄCE INFORMACJE GMINY
INWESTYCJE, MODERNIZACJE,
REMONTY
Zakończono budowę sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej
w Opaczy Kolonii, ul. Tęczowej w Komorowie Wsi
Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej
w ul. Kubusia Puchatka i odgałęzieniu
ul. Długiej w Granicy.
Zlecono wykonanie sieci wodociągowej w
ul. Torfowej i Granicznej w Regułach, Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul. Jedliny
i Osieckiej w Granicy. Inwestycje te zakończone zostaną do końca września br.
Rozstrzygnięto postępowania o udzielenie
zamówienia i podpisano umowę na: „Przebudowę ul. Mickiewicza w Michałowicach”
i „Przebudowę ciągu drogowego złożonego z ul. Kotońskiego i Wiejskiej w Komorowie”. Rozpoczęte w maju prace wiążą się,
niestety, z pewnymi niedogodnościami
dla mieszkańców korzystających tych ulic,
ale stan ten nie potrwa długo. Przebudowana ulica Mickiewicza oddana zostanie
do użytku do końca października, a ulice:
Kotońskiego i Wiejska do 1 5 września br.
Zerwano umowę na „Przebudowę ul. Konopnickiej wraz z budową odwodnienia
w ul. Brzozowej i Konopnickiej w Pęcicach
Małych” i po przeprowadzeniu powtórnego postępowania o udzielenie zamówienia wyłoniono nowego wykonawcę. Roboty w tej ulicy powinny rozpocząć się na
przełomie lipca i sierpnia i potrwają trzy
miesiące.
Zakończył się I etap modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody w Komorowie Wsi.
W 201 0 r. Gmina Michałowice w ramach
wieloetapowego procesu modernizacji
Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie
Wsi zleciła wykonanie nowego ujęcia wody głębinowej na potrzeby SUW oraz wy-

konanie modernizacji SUW polegającej na
wymianie pomp II stopnia i płucznej. Powyższe podyktowane zostało stopniowym
zwiększaniem się w ostatnich latach zapotrzebowania na wodę miejscowości obsługiwanych przez stację (Komorów Osiedle,
Komorów Wieś, Granica i Nowa Wieś), dużym zużyciem technicznym urządzeń na
SUW, kosztowną eksploatacją i energochłonnością. I etap prac modernizacyjnych zakończono w czerwcu 201 1 r.
W kolejnych latach Gmina Michałowice
planuje podjąć się wykonania następnych
etapów modernizacji SUW polegających
na budowie dodatkowego ujęcia wody
głębinowej, budowie nowego zbiornika
wyrównawczego wody uzdatnionej, wymianie filtrów oraz remoncie budynku
SUW.
Wykonanie wszystkich zaplanowanych
etapów modernizacji SUW zapewni mieszkańcom wystarczającą ilość oraz najlepszą
jakość dostarczonej wody.
Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie
i wykonanie odcinka ścieżki rowerowej
przy Al. Topolowej w Michałowicach (ok.
21 0 mb) łączącego dwa końce istniejącego
ciągu rowerowego.
Bez przeszkód i opóźnień
trwa budowa
nowego budynku Urzędu
Gminy. Rozpoczęło się wznoszenie I piętra.

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
ZMIANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca
201 1 roku rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez
Ministra Gospodarki (MG) w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet.

Do dnia 31 grudnia 201 1 roku będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG .
Ze względu na fakt, że wpisy w ewidencjach gminnych tworzone były na przestrzeni lat w oparciu o zmieniające się przepisy
prawne, informacje zawarte w tych rejestrach mogą wymagać korekty, w zależności
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od daty dokonania wpisu.
W związku z powyższym zachęcamy
przedsiębiorców do sprawdzania i zaktualizowania swoich wpisów w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Michałowice, aby stan wpisu był
zgodny ze stanem faktycznym i prawnym.
W powyższej sprawie udzielane są informacje telefoniczne pod nr 22 723-93-45.

Przedsiębiorca może podjąć działalność
gospodarczą w dniu złożenia wniosku o
wpis do CEIDG.
Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

1 . on-line na stronie www.firma.gov.pl – przy
użyciu podpisu elektronicznego - weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem
zaufanym ePUAP
2. urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony
własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).
Składając osobiście wniosek o wpis do CEIDG
organ gminy potwierdza tożsamość przedsiębiorcy oraz potwierdza za pokwitowaniem
przyjęcie wniosku. Proszę zabrać ze sobą do-
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wód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:

mach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem
kwalifikowanym.

formie ePUAP (adres strony: www.epuap.gov.pl),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości (np. Urzędu Skarbowego).

1 . gdy został złożony on-line – system CEIDG
poinformuje niezwłocznie o niepoprawności
wniosku,
2. gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7
dni roboczych.

Do czego służy?

Co to jest profil zaufany?

Aby uzyskać profil zaufany należy:
I sposób – dla wszystkich obywateli:
1 . założyć konto lub zalogować się na plat-

II sposób – dla osób posiadających podpis
elektroniczny:
1 . założyć konto lub zalogować się na platformie ePUAP (adres strony: www.epuap.gov.pl),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

W okresie wakacyjnym szkoły funkcjonujące na terenie gminy Michałowice (w Komorowie, Michałowicach, Nowej Wsi)
przygotowały bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych. W tym celu udostępnione są hale sportowe, boiska szkolne
i place zabaw.

Ponadto informujemy, że boisko Orlik
201 2 w Sokołowie jest otwarte od 8:00 do
22:00 - opieka instruktorska jest zapewniona od poniedziałku do piątku w godzinach
1 6:00 -20:00, w soboty 1 0:00-20:00.
Otwarta strefa rekreacji w Regułach dostępna jest w godzinach 8:00 - 22:00 – opieka in-

struktorska we wtorki i czwartki w godzinach
1 6:00-1 9:00. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Strefy rekreacji w Komorowie i Komorowie
Wsi są dostępne w godzinach 8:00-22:00.
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież
do korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych.

UWAGA
SYMPATYCY KĄPIELI

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
DO RADY GMINY MICHAŁOWICE

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w syste-

LATO W GMINIE

Przypominamy wszystkim sympatykom kąpieli, iż w znajdujących się na
terenie gminy Michałowice zbiornikach wodnych (zalew w Komorowie
Wsi, żwirownia w Sokołowie) obowiązuje zakaz kąpieli.

Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np.
wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą
elektroniczną bez konieczności osobistego
udania się do urzędu.

Jak uzyskać profil zaufany?

W dniu 3 lipca 201 1 r. w okręgu wyborczym
Nr 7 obejmującym Nową Wieś przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Rady
Gminy Michałowice. Uprawnionych do
udziału w głosowaniu było 1 586 osób,
udział wzięło 248 osób, frekwencja wyniosła
1 5,64%. Poszczególni kandydaci otrzymali
następującą liczbę głosów:
Pani Elżbieta Monika Biczyk 1 25 co stano-

wi 50,81 % ważnie oddanych głosów,
Pan Rafał Daniel Wróblewski 86 co stanowi
34,96 % ważnie oddanych głosów,
Pan Maciej Bartłomiej Olan 35 co stanowi
1 4,23 % ważnie oddanych głosów.
Radnym została wybrana Pani Elżbieta
Monika Biczyk zgłoszona przez Komitet
Wyborczy Wyborców Wspólnie Zrobimy
Więcej.

UCHWAŁY PODJĘTE NA VI I VII SESJI RADY GMINY
Uchwała Nr VI/28/201 1
w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowice”.
Uchwalone zostały „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowice”.

Uchwała Nr VI/29/201 1
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
Wprowadzona została opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty lub
odroczenia terminu płatności podatków, opłat oraz zaległości
podatkowych, stanowiących dochód budżetu Gminy Michałowice.

Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę
ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1 997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Uchwała Nr VI/30/201 1
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/1 94/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego
niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
W Regulaminie określającym niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice
stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVII/1 94/2009 Rady Gminy Micha-

łowice z dnia 26 lutego 2009 r. w § 7 ust. 1 i 2 otrzymały brzmienie:
„1 . Wysokość środków na dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi
5 % kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze tych nauczycieli
z wyłączeniem dyrektorów, wicedyrektorów szkół i kierowników świetlic.
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Rada Gminy Michałowice upoważnia Wójta do utworzenia wydzielonego
funduszu na dodatki motywacyjne dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i
kierowników świetlic.

2. Wysokość środków na dodatek motywacyjny dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i kierowników świetlic wynosi 40 % kwoty przeznaczonej na ich
wynagrodzenia zasadnicze.”

Uchwała Nr VI/31 /201 1
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie sołectwa Sokołów, gmina Michałowice, dotyczących
zmiany § 1 4 statutu sołectwa.

Postanowiono przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi
na terenie sołectwa Sokołów w sprawie zmiany statutu sołectwa.
Konsultacje polegały na uzyskaniu od mieszkańców zamieszkałych na

terenie sołectwa Sokołów odpowiedzi na pytanie o treści:
„Czy jest Pan/Pani za zmianą § 1 4 statutu sołectwa Sokołów polegającą na
zwiększeniu liczby członków rady sołeckiej sołectwa z 3 osób do 5 osób?”

Uchwała Nr VI/32/201 1
w sprawie uchwalenia Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Michałowice
Uchwalony został Program usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Michałowice. Program usuwania wyrobów zawierających
azbest będzie realizowany poprzez m. in. udzielanie dotacji do usuwania

poszyć dachowych zawierających azbest jak również szeroko pojętą
edukację ekologiczną mieszkańców.

Uchwała Nr VI/33/201 1
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

Na terenie wsi Reguły istniejącym drogom nadano nazwy: Jarzębinowa, Dereniowa, Berberysowa.

Uchwała Nr VI/34/201 1
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
Istniejącej drodze położonej we wsi Pęcice nadano nazwę Jagodowa.

Uchwała Nr VI/35/201 1
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Reguły,
stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

Wyrażona została zgoda na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości o pow. 1 6 m2 oraz
nieruchomości o pow. 20 m2 położonych we wsi Reguły.

Uchwała Nr VI/36/201 1
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie
komunalne Gminy Michałowice
Wyrażona została zgoda na oddanie w dzierżawę, na okres kolejnych trzech lat, dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości o pow. 2 1 52 m2
o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Nowej Wsi.

Uchwała Nr VI/37/201 1
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Komorów, stanowiącej mienie
komunalne Gminy Michałowice
Wyrażona została zgoda na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości o pow. 32 m2 położoną w
Komorowie.

Uchwała Nr VII/45/201 1
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 201 1 Gminy Michałowice Nr IV/20/201 1 .

W Uchwale Budżetowej na rok 201 1 Gminy Michałowice dokonano
zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy. Po dokonaniu
zmian budżet gminy na 201 1 r. wynosi: dochody - 78 898 1 58,22 zł;
wydatki - 88 91 2 732,22 zł; deficyt - 1 0 01 4 574,00 zł.
Ustalono, że deficyt w wysokości 1 0 01 4 574,00 zł zostanie sfinansowany

przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie
2 51 4 574,00 zł i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającymi z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 500 000 zł.

Uchwała Nr VII/46/201 1
zmieniająca Uchwałę Nr IV/21 /201 1 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 201 1 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Michałowice na lata 201 1 –2020.

W uchwale Nr IV/21 /201 1 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 201 1 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Michałowice na lata 201 1 –2020 wprowadzono zmiany wynikające ze zmian po stronie wydatków inwestycyjnych budżetu gminy.

Uchwała Nr VII/47/201 1
w sprawie: umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym,
przypadających Gminie Michałowice oraz jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminów płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, zwanych dalej „należnościami
pieniężnymi”, przypadającymi Gminie Michałowice oraz jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy de minimis, pomo12

cy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc de minimis, pomoc de
minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie oraz organy
uprawnione do udzielania ulg.
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Uchwała Nr VII/48/201 1
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie zadania od Powiatu Pruszkowskiego
Wyrażona została zgoda na przyjęcie zadania przez Gminę Michałowice od Powiatu Pruszkowskiego polegającego na wykonaniu opracowań
projektowych w pasach dróg powiatowych:
1 ) odbudowa rowu odwadniającego biegnącego w poboczu ul. Parkowej w Pęcicach Małych, na odcinku od ul. Komorowskiej w stronę Suchego Lasu,
2) odbudowa rowu odwadniającego biegnącego w poboczu ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych, na odcinku od ul. Dzikiej do ul. Parkowej,

3) opracowanie projektu przebudowy ul. Targowej w Opaczy Małej wraz
z odwodnieniem,
4) opracowanie koncepcji docelowego odwodnienia rejonu ograniczonego ulicami: Mazurską, Sieradzką, M. Dąbrowskiej, Kasztanową w Komorowie oraz Sanatoryjną w Komorowie Wsi.
Na współfinansowanie ww. inwestycji przeznaczono w roku 201 1 –
1 60.000 zł. Kwoty przeznaczone na finansowanie inwestycji 1 pochodzić
będą z dochodów własnych Gminy.

Udzielona została Powiatowi Pruszkowskiemu pomoc rzeczowa w formie
zaprojektowania i wybudowania na drogach powiatowych, przez Gminę
Michałowice:
1 ) chodnika w ul. Sokołowskiej w Sokołowie, na odcinku od ul. Rodzinnej
w stronę ul. Wacława,
2) chodnika w ul. Pruszkowskiej i Głównej w Granicy,
3) ciągu pieszo-rowerowego w ul. Powstańców Warszawy w Regułach,
4) ciągu pieszo-rowerowego w ul. Matejki w Komorowie.

Jednocześnie wyrażono zgodę na całkowite finansowanie ww. inwestycji
przez Gminę Michałowie do wysokości kwot zaplanowanych na ten cel
w budżecie Gminy. Środki przeznaczone na finansowanie inwestycji
pochodzić będą z dochodów własnych Gminy.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy zostaną określone w Porozumieniu
pomiędzy Gminą Michałowice a Powiatem Pruszkowskim. Do zawarcia
Porozumienia upoważniono Wójta Gminy Michałowice.

Uchwała Nr VII/49/201 1
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

Uchwała Nr VII/50/201 1
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Ustalono opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie
z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Uchwała Nr VII/51 /201 1
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
na terenie Gminy Michałowice.
Uchwalono, że podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na
terenie Gminy Michałowice mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu
Gminy Michałowice na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3.
Ustalono wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
na terenie Gminy Michałowice w kwocie 400 zł miesięcznie na każde
dziecko objęte opieką, będące mieszkańcem gminy, a wysokość dotacji

celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy
Michałowice w kwocie 200 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką,
będące mieszkańcem gminy.
Ponadto określono jakie dane powinien zawierać wniosek o dotację,
termin złożenia wniosku, zasady udzielenia i rozliczenia dotacji.

Uchwała Nr VII/52/201 1
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Michałowice.
Uchwalono, że świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone
przez Gminę Michałowice w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego są realizowane bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie.
Określono jakie dodatkowe świadczenia i usługi opiekuńczo –
wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego podlegają opłacie, określono wysokość tej opłaty i

zasady jej wyliczania.
Ponadto ustalono, że zakres udzielanych przez przedszkola prowadzone
przez Gminę Michałowice świadczeń oraz zasady pobierania opłat i
termin dokonywania wpłat określa umowa cywilnoprawna zawarta
pomiędzy gminnym przedszkolem, reprezentowanym przez dyrektora
a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

Uchwała Nr VII/53/201 1
w sprawie uchwalenia aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Michałowice na lata 201 0 – 201 3
z uwzględnieniem lat 201 4 – 201 7.
Uchwalona została Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla gminy Michałowice na lata
201 0 – 201 3 z uwzględnieniem lat 201 4 –201 7.

Uchwała Nr VII/54/201 1
w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla gminy Michałowice na lata 201 0 – 201 3
z uwzględnieniem lat 201 4 – 201 7.
Uchwalono Program ochrony środowiska dla gminy Michałowice na lata 201 0 – 201 3 z uwzględnieniem lat 201 4 – 201 7.

Uchwała VII/55/201 1
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew.
nr 1 43/22, położoną we wsi Opacz Kolonia, gmina Michałowice
Wyrażono zgodę na przekazanie przez właściciela na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej o powierzchni 1 562 m2, położonej
we wsi Opacz Kolonia stanowiącej drogę dojazdową. Źródłem pokrycia kosztów przekazania nieruchomości (koszt sporządzenia aktu notarialnego)
będą środki własne budżetu Gminy.

Uchwała Nr VII/56/201 1
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym
Reguły, gmina Michałowice.
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Wyrażono zgodę na nabycie na podstawie umowy kupna - sprzedaży przez Gminę Michałowice własności nieruchomości gruntowych położonych
we wsi Reguły. Źródłem pokrycia kosztów nabycia nieruchomości będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.

Uchwała Nr VII/57/201 1
w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych stanowiących części działek ew. nr 539/3 i 539/4, położonych
w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Michałowice
Wyrażono zgodę na nabycie na podstawie umowy kupna - sprzedaży przez Gminę Michałowice własności części nieruchomości gruntowych w
Nowej Wsi w celu utworzenia ciągu pieszo-jezdnego, umożliwiającego przejście i przejazd od ul. Długiej w obrębie ew. Granica do ul. Głównej w
obrębie ew. Nowa Wieś. Źródłem pokrycia kosztów nabycia nieruchomości będą dochody własne budżetu Gminy.

Uchwała Nr VII/58/201 1
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
Istniejącej drodze położonej we wsi Reguły nadano nazwę Nawigacyjna.

Uchwała Nr VII/59/201 1
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Michałowice, uchwalono tryb i sposób
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Uchwała Nr VII/60/201 1
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 201 1 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 , Poddziałanie 7.1 .1

Rada Gminy zatwierdziła do realizacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 201 1 r. projekt systemowy „Aktywnie do rozwoju” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 1 60 000 zł. Wkład własny Gminy Michałowice zostanie sfinansowany
z dochodów własnych i stanowi 1 0,5% wartości projektu tj. kwotę 1 6 800 zł.

Uchwała Nr VII/61 /201 1
w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
na lata 201 1 – 201 6
Uchwalono Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 201 1 - 201 6.

Uchwała Nr VII/62/201 1
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie podziału osiedla Komorów
(Komorów, Granica) i utworzenia nowej jednostki pomocniczej osiedla Granica w dotychczasowych
granicach administracyjnych miejscowości.

W związku z wnioskiem Grupy Inicjatywnej na rzecz utworzenia osiedla
Granica na terenie Gminy Michałowice, postanowiono przeprowadzić
konsultacje z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie podziału
istniejącego osiedla Komorów (Komorów,Granica) i utworzenia nowej
jednostki pomocniczej osiedla Granica w dotychczasowych granicach
administracyjnych miejscowości.
Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od mieszkańców gminy

Michałowice odpowiedzi na pytanie o treści: „Czy jest Pan/Pani za
podziałem istniejącego osiedla Komorów (Komorów,Granica) na osiedle
Komorów i nowoutworzoną jednostkę pomocniczą osiedle Granica w
dotychczasowych granicach administracyjnych miejscowości?” Uprawnione
do udziału w konsultacjach są osoby, które do dnia zakończenia konsultacji
tj. 23.09. 201 1 r. ukończą 1 8 lat i stale zamieszkują na terenie gminy
Michałowice.

Uchwała Nr VII/63/201 1
w sprawie: zmiany § 1 4 statutu sołectwa Sokołów.
W statucie sołectwa Sokołów stanowiącym załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/20/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003r. w sprawie
uchwalenia statutów sołectw i osiedli (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 53, poz. 1 385 z późn. zm.), § 1 4 otrzymał brzmienie:
„§ 1 4 Rada sołecka składa się z 5 osób.”

Uchwała Nr VII/64/201 1
w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
Uchwalono, że radnym za udział w pracach Rady Gminy Michałowice i
jej organów, do których zostali wybrani lub desygnowani przysługują
miesięczne diety w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości:
1 ) dla Przewodniczącego Rady – 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset
złotych),
2) dla Wiceprzewodniczącego Rady – 1 300 zł (słownie: jeden tysiąc
trzysta złotych),
3) dla Przewodniczących Komisji Rady stałych - 1 200 zł (słownie: jeden
tysiąc dwieście złotych),

4) dla pozostałych Radnych – 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
W przypadku nieobecności w ciągu miesiąca dokonuje się potrącenia
za każdą nieobecność w wysokości 20% diety. W przypadku nieobecności
radnego na wszystkich zwoływanych sesjach Rady i posiedzeniach komisji
w danym miesiącu dieta nie przysługuje.
Sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli uchwalono dietę w
wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za udział w
sesjach Rady Gminy Michałowice.

Uchwała Nr VII/65/201 1
zmieniająca uchwałę Nr V/27/201 1 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 201 1 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
części działek nr ew. 625/2 i 628/1 6, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, stanowiących własność Gminy Michałowice
Zmieniono § 1 uchwały Nr V/27/201 1 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 201 1 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części
działek nr ew. 625/2 i 628/1 6, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, stanowiących własność Gminy Michałowice na brzmienie: „§ 1 .
Wyraża się zgodę na nieodpłatne ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na rzecz „PGE Dystrybucja S.A.”, polegającej na lokalizacji
urządzeń elektroenergetycznych, na części działek ew. nr 625/2 i 628/1 6, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, stanowiących własność
Gminy Michałowice, zgodnie z przebiegiem wskazanym w załączniku do uchwały”.
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PO PROSTU CZYTAJ...

Przedstawiamy Państwu przedwakacyjne nowości:

Krajewski Marek

Grochola Katarzyna,

Mankell Henning

SzczygiełMariusz

Gretkowska Mnuela

Liczby Charona
Szelągowska Dorota
Trans
Maj 1 929 roku. Lwów. KoMakatka
Małżeństwo młodej emimisarz Edward Popielski
Nowa znakomita książka
grantki w Paryżu okazuje
wyleciał z policji za nietym razem napisana wspólsię dramatyczną porażką.
subordynację. Wreszcie
nie z córką. W błyskotliwym
Po rozstaniu z mężem poma czas na rozwiązywadialogu wspólnie zarażają
znaje słynnego reżysera
nie zagadek matematyczpasją życia, przywołują
Laskiego, od lat mieszkająnych i... na miłość. A we
wspomnienia, opowiadają o
cego i tworzącego we
Lwowie znów wrze. Bruważnych dla siebie ludziach,
Francji. Intrygująca, napitalne morderstwa wstrząsają miastem. I tylko miejscach i wydarzeniach. Pełna uroczych sana ostrym językiem, powieść "z kluczem" o
policja wie, co kryje w sobie tajemniczy list od anegdot oraz celnych obserwacji na temat miłosnym "transie", narkotykach, niemocy
mordercy.
macierzyństwa i zwariowanego życia we twórczej i toksycznym uzależnieniu.
współczesnym świecie.
Powrót nauczyciela tańca
Niedziela, która zdarzyła się
Jest to kryminał uznany
w środę
przez wielu krytyków za
Znakomite reportaże Malepszy nawet od cyklu o
riusza Szczygła są ważnym
komisarzu Kurcie Wallandokumentem historyczderze. Powieść jest przesynym o okresie transformacona atmosferą skandycji. Jeśli w przyszłości histonawskiego chłodu i mrorycy będą chcieli się
ku, zawiera wątki histodowiedzieć czegoś o Polryczne, daje czytelnikowi wgląd w mentalność sce lat dziewięćdziesiątych, sięgną właśnie po
szwedzkiego społeczeństwa.
nie.

MichalikGabriel

Ulatowska Maria

Pensjonat Sosnówka
Okazuje się, że można być
szczęśliwym, gdy tylko
pomoże się trochę losowi.
Albo... kiedy los nam pomoże!
W wyremontowanym
dworku na Kujawach Anna
Towiańska, młoda "dziedziczka z Sosnówki", urządza przytulny
pensjonat. Zakochana w tym miejscu, jego
klimacie i w tutejszych ludziach, zdobywa
nowych przyjaciół i... traci serce.

Dziewit-Meller Anna
Meller Marcin

Melissa De la Cruz

Hamlet w stanie spoczynku.
Klika z San Francisco
Rzecz o Skolimowie
Trzy obrzydliwie bogate
Opowieść o Domu Artystów
dziewczyny, córeczki najzaWeteranów Scen Polskich w
możniejszych rodzin San
Skolimowie. Przeszłość przeFrancisco. Trzy przyjaciółki
plata się tu z teraźniejszością,
noszące to samo imię żądzą
a rzeczywistość z wykreowaw szkole, to ich słowo jest
nym światem teatru. Bohateprawem... Jeśli im podpadrami książki są przede wszystkim byli i obecni niesz, zmienią twoje życie w piekło!
pensjonariusze placówki: aktorzy, tancerze, śpiewacy, reżyserzy, suflerzy i inspicjenci. Połączyła ich
miłość do teatru. Niekiedy odwzajemniona.

Gaumardżos!
To jest Gruzja! Pełna smaków, zapachów, wyjątkowej muzyki, iście bajkowych krajobrazów, niezwykłych i życzliwych ludzi,
niezliczonych anegdot towarzyskich. Mnóstwo w niej gruzińskiej współczesności i historii, naznaczonej m.in. okrutną
wojną na Kaukazie

W OKRESIE WAKACJI ZAPRASZAMY W GODZINACH:
BIBLIOTEKA W KOMOROWIE
ul. Kraszewskiego 3
Poniedziałek
Środa
Piątek

1 2.00-1 8.00
1 2.00-1 8.00
1 2.00-1 8.00

www.biblioteka-komorow.pl

BIBLIOTEKA W MICHAŁOWICACH
ul. Szkolna 1 5
Poniedziałek
Piątek

1 2.00-1 8.00
1 2.00-1 8.00

www.biblioteka.michalowice.pl

BIBLIOTEKA W NOWEJ WSI
ul. Główna 52a
W lipcu NIECZYNNE
a w sierpniu

Wtorek
Czwartek

1 2.00-1 8.00
1 2.00-1 8.00

www.biblioteka.michalowice.pl

Wybór i opracowanie książek: J. Janaszewska, W. Kłosińska, K. Walichnowska, UG
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WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU GMINY

05-81 6 Michałowice, ul. Raszyńska 34, e-mail- sekretariat@michalowice.pl,
www.michalowice.pl, fax.: (22) 723 81 78 wewn.1 90
Centrala: 22 723 81 78; 22 723 93 32; 22 723 93 35
oraz tonowo wybierając nr wewnętrzny:
0 lub 1 1 6 - Sekretariat Wójta,1 01 , 1 08 - Inwestycje, 1 04, 1 05 – Podatki,
1 06 - Skarbnik Gminy, 1 07 - Księgowość budżetowa, 1 09 - Gospodarka Komunalna
i Ochrona Środowiska, 1 1 0 - Kierownicy Ref. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
1 1 1 - Sekretarz Gminy, 1 1 3 - Zamówienia Publiczne, 1 21 - Planowanie Przestrzenne,
1 23, 1 24 - Geodezja i Rolnictwo, 1 25 – Biuro Rady Gminy

Telefony bezpośrednie:

Referat Spraw Obywatelskich - 22 723 87 55
Stanowisko ds. Kultury - 22 723 83 00
Planowanie Przestrzenne - 22 723 93 36
Geodezja i Rolnictwo – 22 723 93 37
Ewidencja Działalności Gospodarczej – 22 723 93 45
Biuro Rady Gminy – 22 723 93 38
Rozliczanie faktur za kanalizację – 22 758 03 07

Kasa (22) 723 84 08 (czynna: pon 9.1 5-1 6.30, wt-pt 8.1 5-1 5.30 ,w ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 1 2.00)

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
GMINY MICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI

GMINNE PRZEDSZKOLE W MICHAŁOWICACH

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNOADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MICHAŁOWICE

ul. Szkolna 1 3, 05-81 6 Michałowice,
tel. 22 723 83 80

ul. Główna 52A, 05-806 Komorów, tel. 22 758 27 93

ul. Szkolna 1 5, 05-81 6 Michałowice,
(budynek szkoły podstawowej) tel/fax 22 723 86 00

ul. Główna 96, 05-806 Komorów, tel. 22 758 26 63

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE

ul. Marii Dąbrowskiej 1 2/20, 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

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

ul. Szkolna 1 5, 05-81 6 Michałowice,
tel. 22 723 86 21 ZS, tel. 22 723 84 58 szkoła podstawowa,
tel. 22 753 02 40 gimnazjum

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOMOROWIE

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWEJ WSI

GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W MICHAŁOWICACH Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI ,

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów, Tel. 22 758 01 84

ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów, tel. 22 758 28 22
(dyżury w każdy czwartek w godz. 1 7.00-1 9.00)

ul. Główna 96, 05-806 Komorów
tel. 22 758 26 05 szkoła, tel. 22 758 26 51 przedszkole

WAŻNIEJSZE TELEFONY

POLICJA

Komisariat Policji w Regułach, 05-81 6 Michałowice; ul. Kuchy 1 5
tel. 22 723 41 70, 22 604 65 00, 22 753 40 46, sekretariat tel. 22 604 65 02,
fax. 22 604 64 06 (wszystkie telefony czynne całodobowo)
Komenda Powiatowa: 22 758 60 81 do 85, 22 604 62 1 3

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W PRUSZKOWIE
Telefon alarmowy 22 758 77 01

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWEJ WSI

ul. Główna 2 – tel. alarmowy 22 758 26 87, 692 773 871

STAROSTWO POWIATOWE tel. 22 738 1 4 00
Referat drogowy tel. 22 738 1 5 56,
22 738 1 5 57, 22 738 1 5 59

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

Rejon Pruszków tel. 22 738 23 00
Rejon W-wa (ul. Włodarzewska) tel. 22 821 52 1 1

POGOTOWIE GAZOWE

Awarie: tel 992, 22 621 24 71 , fax. 22 629 76 54

OŚWIETLENIE ULICZNE
Firma "Cieślikowski"
tel. 22 720 39 07

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

16

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ I SANITARNEJ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej„GEA-NOVA” Sp. z o. o.
05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 38
SERWIS: tel. 695 380 695, 693 860 083

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
MPWiK Pruszków (obsługa sieci wodociągowej Michałowic Wsi oraz osiedli
Michałowice i Ostoja w Komorowie )
Pogotowie wodociągowe MPWiK tel.: 22 445 62 1 1 , 784 021 226

WODROL. S. A

(obsługa pozostałych sieci wodociągowych gminy)
Pogotowie Wodociągowe WODROL tel. 694 404 990; 602 395 008

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 1 6 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 1 a, tel. 22 723 92 00

Druk:

