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WYBORY WÓJTA
GMINY MICHAŁOWICE
13 września 2009 r. odbyły się przedterminowe wybory wójta gminy Michałowice. Wójtem
Gminy został wybrany Krzysztof Grabka, który
był zastępcą zmarłego wójta Romana Lawrence.
Urodził się 18.07.1956 r. w Warszawie, mieszkaniec Opaczy Kolonii. W 1980 r. uzyskał dyplom
mgr inż. Politechniki Warszawskiej. Ma żonę
i dorosłego syna. Przez 10 lat prowadził własną
działalność gospodarczą. Następnie przez 17 lat
pracował na stanowisku dyrektora do spraw
inwestycji i eksploatacji w Spółdzielni Mieszkaniowej. Od 2007 roku był zastępcą wójta Gminy
Michałowice. W latach 2002-2006 był sołtysem
Opaczy Kolonii. W obecnej kadencji będąc radnym Rady Gminy Michałowice pełnił funkcję
przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
Od 2002 r. jest przedstawicielem Stowarzyszenia
Mieszkańców Gminy Michałowice, działającego
na rzecz ograniczenia rozbudowy Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie oraz budowy drugiego
lotniska w naszym regionie.
21 września br. na zwołanej sesji nadzwyczajnej odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowego wójta z udziałem wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego. Również w tym dniu
zakończył swoją działalność Bolesław Kuss, wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów na pełniącego funkcję wójta gminy Michałowice.
W trakcie krótkich obrad sesji przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Leszek Gałązka wręczył wybranemu wójtowi zaświadczenie
o wyborze. Następnie wójt Grabka złożył ślubowanie: „Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko
dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.” Po zaprzysiężeniu wójt Krzysztof Grabka jako pierwszy zabrał
głos. Zadeklarował, że będzie realizował inwestycje związane z infrastrukturą – kanalizację i wodociągi. Zwrócił uwagę, że przyszłością gminy jest
młodzież i dzieci, dlatego też szkoły i przedszkola będą pod specjalnym nadzorem Rady Gminy
i Wójta. Poruszył kwestię podziału gminy któremu
jest przeciwny. Swoje wystąpienie zakończył zaproszeniem do współpracy wszystkich tych, którym na sercu leży dobro gminy.
Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski podziękował ustępującemu pełniącemu funkcję
wójta Bolesławowi Kusowi oraz życzył wszelkiej pomyślności nowemu wybranemu wójtowi
Krzysztofowi Grabce.

Rusza przebudowa
ulicy Ireny w Komorowie

Koniec uciążliwości spowodowanych ubytkami i nierównościami w nawierzchni, brakiem wodociągu czy oświetleniem ulicznym
w ulicy Ireny, leżącej na pograniczu Miasta
Pruszkowa i Gminy Michałowice.
str. 4

Święto Mieszkańców – Komorów 2009

Krzysztof Grabka Wójt Gminy Michałowice

Już po raz drugi Zarząd Osiedla Komorów,
Granica zorganizował Święto mieszkańców.
Tym razem większość atrakcji odbyła się
w komorowskiej szkole. Święto mieszkańców zakończył koncert Bogusława Morki,
który organizatorzy zadedykowali Romanowi
Lawrence – zmarłemu w tym roku Wójtowi
naszej gminy.
str.. 8

Dzień Seniora w gminie Michałowice
Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski
i pełniący funkcję wójta Bolesław Kuss
(fot. Roman Woźniak)

Wystąpienie wójta Krzysztofa Grabki
(fot. Roman Woźniak)

Październik to miesiąc w którym od lat
seniorzy naszej gminy obchodzą Dzień
Seniora. Święto jest okazją do spotkania
się nie tylko w swoim gronie ale również
z przedstawicielami władz gminy.
str. 9
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GMINA MICHAŁOWICE BENEFICJENTEM
MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG
W 2007 roku Gmina Michałowice złożyła
wiosek o dofinansowanie w ramach projektu pn. „Promowanie zdrowego trybu życia
wśród dzieci i młodzieży w gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji” do Ministerstwa Zdrowia w ramach
Programu Operacyjnego do wykorzystania środków z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Po półtorarocznym okresie rozpatrywania otrzymaliśmy pozytywną wiadomość
o zakwalifikowaniu projektu do realizacji.
Łączny koszt projektu to 2.311.798 EURO,
z czego dofinansowanie od Państw Darczyńców wyniesie 1.890.820 EURO.

CZĘŚĆ „MIĘKKA” PROJEKTU
Na przełomie maja i czerwca ramach projektu
zostały przeprowadzone badania stopnia otyłości
i wad postawy dzieci i młodzieży, którymi objęto
1319 dzieci z terenu Gminy, w tym w Michałowicach – 580 dzieci, Nowej Wsi – 351 dzieci i Komorowie – 388 dzieci. Dzięki temu rodzice otrzymali
pełną dokumentację z ewentualnymi zaleceniami zajęć korekcyjnych czy rehabilitacji. W połowie października br. przewidziana jest dodatkowa
tura badań. Jest ona skierowana do dzieci, które
z przyczyn obiektywnych nie mogły wziąć udziału
we wcześniej zorganizowanych badaniach. Na zakończenie projektu badania zostaną powtórzone.
Podstawowym celem projektu jest promowanie aktywnego stylu życia dzieci poprzez czynny wypoczynek. Działania podejmowane w ramach projektu mają zachęcić dzieci jak i młodzież
do zmiany sposobu spędzania wolnego czasu
i podjęcia aktywności sportowej. Zajęcia pozalek-

Otwarta strefa rekreacji w Michałowicach
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Badanie uczniów
cyjne które rozpoczęły się 1 października 2009 r.
i będą realizowane do 2010 roku pozwolą na rozwijanie zainteresowań sportowych w różnych dyscyplinach sportowych, takich jak: piłka nożna,
koszykowa, siatkowa, ręczna, tenis stołowy, tenis ziemny, siłownia, badminton, lekkoatletyka,
fitness i inne. Zajęcia są bezpłatne i prowadzone
pod okiem doświadczonej kadry instruktorskiej.
Równolegle prowadzone są zajęcia korekcyjne
i rehabilitacyjne.
Przewidujemy również cykl szkoleń dla rodziców i dzieci w zakresie zdrowego trybu życia, profilaktyki uzależnień, wad postawy i pierwszej po-

mocy. Szkolenia profilaktyczne prowadzone będą
przez rehabilitantów, dietetyków, pediatrów.
Mamy nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do podniesienia ogólnego poziomu
zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
przeciwdziałania i minimalizacji skutków chorób
cywilizacyjnych oraz również będą miały pozytywny wpływ na kształtowanie zdrowego trybu
życia dzieci i młodzieży poprzez wyrabianie dobrych nawyków spędzania wolnego czasu .

CZĘŚĆ INWESTYCYJNA PROJEKTU
Część inwestycyjna projektu obejmuje budowę czterech otwartych stref rekreacji: w Michałowicach, Regułach, Komorowie i Komorowie Wsi.
Będą to idealne tereny na bezpieczne spacery, ale przede wszystkim miejsca czynnego
wypoczynku wyposażone w nowoczesne place
zabaw dla dzieci, boiska wielofunkcyjne i skateparki. Inwestycja skierowana jest do wszystkich
mieszkańców naszej gminy, a jej celem jest: aktywizacja ruchowa, kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń poprzez działania ułatwiające dostęp
do infrastruktury sportowej.
W Michałowicach, na obecnie pustym placu,
między ulicami ul. 11 Listopada, Szkolną i Rynkową powstanie jedna z otwartych stref rekreacji. W centralnym punkcie placu głównego stanie oświetlona fontanna. Ponadto znajdą się
tu: plac zabaw dla dzieci z wieloelementowym
zestawem zabawowym (m.in. z karuzelą, wieżą, zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową,) dynamicznym zestawem sprawnościowym, podwójną bryłą do wspinania i piaskownicą z bali oraz
skatepark*.
Cały obiekt, oświetlony i ogrodzony, zostanie wyposażony w drobne formy architektoniczne (m.in. wiatę parkową, stojaki na rowery). Powstaną tez liczne nasadzenia drzew, krzewów,
bylin i traw.
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Kolejna strefa powstanie w Regułach przy
ul. Wiejskiej. W skład tego obiektu wejdzie: plac
zabaw dla najmłodszych, plac z zestawem
do zabaw z piaskiem i plac zabaw dla dzieci
starszych wyposażony m.in. w zestaw zabawowy z wieżą i podwójną zjeżdżalnią, dynamiczny
zestaw sprawnościowy i karuzele. Powstanie również boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej (boisko do piłki ręcznej, 2 boiska
do koszykówki i jedno boisko do piłki siatkowej).
Rewitalizacji zostanie poddana istniejąca
zieleń, powstaną nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw. Całości dopełni oświetlenie,
ogrodzenie i drobne formy architektoniczne:
(m.in. budynek zaplecza technicznego, pergolę,
ławki, stojaki na rowery).
Na terenie Komorowa i Komorowa Wsi usytuowane będą dwie strefy, pierwsza - między
ul. Kolejową a torami kolejki WKD i druga przy
ul. Głównej nad zalewem.
Otwarta strefa rekreacji przy ul. Kolejowej to:
plac zabaw dla najmłodszych, plac zabaw dla
dzieci starszych m.in. ze sprawnościowym zestawem zabawowym i 4-metrową przeplotnią
oraz skatepark*.
Imponująco zapowiada się również strefa rekreacji przy ul. Głównej z placem zabaw dla dzieci, wyposażonym m.in. w zestaw zabawowy z trzema wieżami, linarium, karuzelę, kołobieg, oraz
- dla dzieci starszych lub dorosłych – dwa stoliki rekreacyjne np. w wersji do gry w szachy, placykiem
rekreacyjnym ze stołem do ping-ponga i skateparkiem. Teren tej strefy uzupełniony zostanie
o drobne formy architektoniczne: m.in. w pergolę,
altanę i malowniczy, drewniany mostek.
Wszystkie zastosowane na placach zabaw
i skateparkach urządzenia będą posiadały wszelkie wymagane certyfikaty bezpieczeństwa, pozytywne oceny higieniczne oraz atesty, ponadto nawierzchnie placów zabaw dla najmłodszych dzieci
zostaną wykonane ze specjalnego materiału syntetyczno-poliuretanowego, który redukuje stopień
obrażeń doznawanych podczas upadków.
Otwarte strefy rekreacji, które powstaną
na terenie Gminy Michałowice będą miały charakter ogólnodostępny, otwarty i nieodpłatny.
W sierpniu br. przeprowadzone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
mające na celu wyłonienie firmy, która zrealizuje budowę stref. Jako ich wykonawcę wybrano Konsorcjum Firm: Lider Michał Lulis MKL_ BUD,
ul. Pancerna 17/16, 03-187 Warszawa, Członek: Rymix Bis S.A., ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa.
Planowane zakończenie budowy stref –
15.11.2010 r. Cały Projekt zostanie zakończony i rozliczony do 31 marca 2011 roku, w terminie określonym w warunkach umownych państw darczyńców.
Po zakończeniu Projektu, finansowanie funkcjonowania otwartych stref rekreacji, a także pokrywanie kosztów ich remontów zapewni Gmina Michałowice.
Mamy nadzieję, że otwarte strefy rekreacji
staną się dla wszystkich mieszkańców ulubionym miejscem aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.
Uwaga: ostateczne realizacje otwartych stref
rekreacji mogą odbiegać nieznacznie od przedstawionych wizualizacji.
* Skatepark to specjalny tor przeznaczony do uprawiania
sportów ekstremalnych takich jak jazda na deskorolce,
BMX czy jazda na rolkach wyczynowych.

Otwarta strefa rekreacji w Regułach

Otwarta strefa rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie

Otwarta strefa rekreacji przy ul. Głównej w Komorowie
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RUSZA PRZEBUDOWA ULICY IRENY W KOMOROWIE
Koniec uciążliwości spowodowanych ubytkami i nierównościami w nawierzchni, brakiem wodociągu czy oświetleniem ulicznym
w ulicy Ireny, leżącej na pograniczu Miasta
Pruszkowa i Gminy Michałowice.
Sięgając pamięcią na przełomie lat 20062007 zostało wykonane odwodnienie w ulicy
Ireny, w roku kolejnym, 2008 zatwierdzony został projekt dot. przebudowy wspomnianej ulicy
a w br. 2009 zostało zawarte długo oczekiwane
porozumienie z Miastem Pruszkowa na wspólną
realizację projektu.
12 października br. Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof Grabka wraz z Prezydentem Pruszkowa, Janem Starzyńskim podpisali umowę na
przebudowę przedmiotowej ulicy. Wykonawcą
wyłonionym w przetargu w/w inwestycji została warszawska firma „EFEKT” Sp. z o.o.
Szeroki zakres prac będzie obejmował przebudowę nawierzchni, budowę wspomnianego
wodociągu oraz przebudowę linii energetycznej
wraz z oświetleniem ulicznym.
Planowany termin zakończenia inwestycji
przewidziany jest na dzień 31 grudnia 2010 roku.
W roku bieżącym tj. 2009 w plan inwestycji wpisana jest budowa wodociągu oraz przebudowa
linii oświetleniowej, natomiast w roku 2010 zaplanowana jest budowa chodnika, ścieżki rowerowej oraz budowa nawierzchni jezdni.
Koszt całkowity inwestycji oszacowany jest
na kwotę ok. 5 mln zł, z czego ok. 4 mln zł sfi-

nansuje Gmina Michałowice, oraz ok. 1,5 mln
zł pokryje Miasto Pruszków.
Dodatkowo
firma
EFEKT podejmie remont
ul. Podhalańskiej w Komorowie. Koszt inwestycji będzie wynosić będzie
ok. 650 tyś. zł i w całości
zostanie pokryty przez
Gminę Michałowice.
Przedstawiciele
gminy Michałowice
i miasta Pruszkowa
podczas podpisywania
umowy na przebudowę
ulicy Ireny
(fot. www.pruszkow.pl)

GMINA MICHAŁOWICE WŚRÓD
NAJLEPSZYCH GMIN W POLSCE
Miło nam poinformować, że w rankingu przygotowanym dla „Wspólnoty”
Gmina Michałowice zajęła 12 MIEJSCE
W POLSCE NA 1586 GMIN WIEJSKICH

Z WIZYTĄ U 100-LATKI
Wójt Gminy odwiedził w dniu 29 września 2009r. 100-letnią mieszkankę Michałowic
Panią Mariannę Wicińską. Jubilatka otrzyma-

Jubilatka w otoczeniu rodziny.
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ła kosz słodyczy, kwiaty oraz życzenia. Pani Marianna Wicińska urodziła się w Granicy. W roku
1934 wraz z mężem Edmundem nabyła działkę

(4 miejsce w województwie mazowieckim) w zakresie inwestowania w infrastrukturę techniczną w latach 20062008.

w Michałowicach, wybudowała dom. Uczestniczyła w życiu społecznym, zajmowała się ogródkiem oraz prowadzeniem domu. Urodziła troje
dzieci. Jubilatka doczekała się sześcioro wnuków, jedenaścioro prawnuków i jednej praprawnuczki.

Jubilatka z wójtem Gminy Krzysztofem Grabką
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MIESZKAŃCY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY DECYDOWALI O PRZEZNACZENIU
ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Michałowice
Nr XXXI/220/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2010 roku jednostki
pomocnicze gminy otrzymały środki w ramach tzw. funduszu sołeckiego. Środki, w myśl
przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.
o funduszu sołeckim, mogły być przeznaczone
na przedsięwzięcia mieszczące się w zakresie
zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju gminy. Prawo do uchwalenia
wniosku w sprawie przeznaczenia środków
funduszu przysługuje zebraniu wiejskiemu.
Pierwsze zebranie odbyło się w Nowej Wsi,
które sołtys sołectwa Marian Bośka zwołał w dniu
29 sierpnia. Mieszkańcy sołectwa przeznaczyli
przyznane im środki na opracowanie dokumentacji i wykonanie budowy chodnika wraz z odwodnieniem ulicy Wiśniowej oraz na utrzymanie
świetlicy wiejskiej.
Na zebraniu wiejskim w dniu 29 sierpnia
mieszkańcy sołectwa Opacz Mała zdecydowali
o przeznaczeniu środków na wyjazd mieszkańców mający na celu zapoznanie się z ekologicznymi i agroturystycznymi regionami Polski.
Mieszkańcy sołectwa Suchy Las, na zebraniu
w dniu 5 września zdecydowali o przeznaczeniu środków na renowację zabytkowej kapliczki
znajdującej się przy ul. Gromadzkiej.
W sołectwie Pęcice podczas zebrania w dniu
2 września mieszkańcy zadecydowali o przeznaczeniu środków na odwodnienie w części ul. Wąskiej.

Mieszkańcy osiedla Michałowice
(fot. S. Szałapak)

Członkowie Zarządu Osiedla Komorów podczas
obrad zebrania
(fot. B. Izdebska)

Sołtys Marian Bośka oraz członkowie rady sołeckiej
(fot. A. Tyszko)
Mieszkańcy sołectwa Reguły o przeznaczeniu środków decydowali na zebraniu w dniu
5 września. Sołtys sołectwa Eugeniusz Strzelecki przedstawił 4 propozycje wytypowane przez
radę sołecką. Po dyskusji mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków na poprawienie użytkowania istniejącego w Regułach parku (oczyszczenie stawu, wykonanie oświetlenia,
konserwacja ławek).
W Sokołowie, mieszkańcy sołectwa podczas zebrania w dniu 8 września podjęli uchwałę o przeznaczeniu środków na projekt i budowę chodnika wzdłuż ul. Sokołowskiej na odcinku
od świateł przy ul. Rodzinnej do granicy terenów
wsi Sokołów z gminą Raszyn.
Mieszkańcy sołectwa Opacz Kolonia zadecydowali natomiast na zebraniu wiejskim

Mieszkańcy Michałowic Wsi oglądają mapę swojej miejscowości z zaznaczonym przebiegiem budowanej drogi ekspresowej
(fot. S. Szałapak)

Zebranie sołectwa Komorów prowadził radny
Tadeusz Chruściak, który jest jednocześnie członkiem rady sołeckiej sołectwa. W zebraniu uczestniczył wójt Krzysztof Grabka
(fot. B. Izdebska)

Sołtys Michałowic Wsi Józef Tatar (po prawej)
otwiera zebranie wiejskie – w obecności wójta
Krzysztofa Grabki
(fot. S. Szałapak)
w dniu 11 września o przeznaczeniu środków
funduszu na zorganizowanie działalności sportowej i kulturalnej.
Mieszkańcy sołectwa Michałowice na zebraniu w dniu 22 września zdecydowali o przeznaczeniu środków na oświetlenie ul. Zgody,
w tym na opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia.
Mieszkańcy sołectwa Komorów na zebraniu
w dniu 25 września zadecydowali o przekazaniu
środków na modernizację i uzupełnienie oświetlenia ulicznego.
Mieszkańcy sołectwa Pęcice Małe na zebraniu
w dniu 27 września podjęli uchwałę o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na rozbucd. na str. 6

Mieszkańcy Pęcic Małych w trakcie zebrania
(fot. R. Woźniak)

Mieszkańcy Nowej Wsi głosujący nad uchwałą
o przeznaczeniu środków
(fot. A. Tyszko)
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cd. ze str. 5
dowę placu zabaw (zjeżdżalnia, karuzela i przejazd szynowy).
Zebrania ogólne mieszkańców odbyły się
również w osiedlach i to w tym samym dniu tj.
24 września. Mieszkańcy osiedli tak samo jak
i mieszkańcy sołectwa podejmowali uchwały
o przeznaczeniu przyznanych środków na 2010r.

Mieszkańcy osiedla Michałowice podjęli
uchwałę o przeznaczeniu środków na monitorowanie stacji WKD.
Natomiast mieszkańcy osiedla Komorów
(Komorów, Granica) przeznaczyli środki na:
umowę z firmą informatyczną na administrowanie strony, zakup i dekorację choinki przy WKD,
zakupy dla ZHP, zakupy dla Koła Emerytów i Rencistów, zakupy(karma) dla Towarzystwa Opieki

nad zwierzętami, zakup i montaż nowych tablic
ogłoszeniowych, projekt koncepcji przestrzennej centrum Komorowa i AMD, usługi graficzne, redaktorskie i drukarskie związane z publikacjami poświęconymi Komorowowi, koszty
związane ze świętem mieszkańców, usługi poligraficzne, zakup materiałów biurowych, wpłata
na rzecz biblioteki na cele związane z ławeczką
Marii Dąbrowskiej.

SZÓSTY RAJD PĘCICKI
Już po raz szósty wyruszyli uczniowie na szlak
Rajdu Pęcickiego. Młodzież z różnych szkół
już nie tylko naszej gminy, idzie by uczcić pamięć poległych w Pęcicach w 1944 roku Powstańców Warszawy. Wszyscy idą ze swych
szkół różnymi drogami by spotkać się pod
Mauzoleum w Pęcicach.
W Rajdzie jak co roku udział wzięli uczniowie
gimnazjum z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.
Mikołaja Kopernika z Nowej Wsi inicjatorzy wszystkich dotychczasowych rajdów. Zespołu Szkół
w Michałowicach - Gimnazjum im. Księcia Józefa

Wystąpienie wójta Krzysztofa Grabki

Wyróżnieni sami recytują swoje wiersze

Wystawa najlepszych prac
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Poniatowskiego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Komorowa im. Marii Dąbrowskiej. Pierwszy raz uczestniczyła w rajdzie młodzież z Zespołu
Szkół nr 26 im Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 roku. Po raz drugi przyszli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych z Pruszkowa.
Uroczystości przed Mauzoleum otworzyła Ewa Dymura dyrektor Zespołu Szkół w Nowej
Wsi organizator Rajdu. Dyrektor powitała przybyłych: Krzysztofa Grabkę wójta gminy Michałowice, Ks. proboszcza miejscowej parafii Grzegorza
Jasińskiego, Panią Krystynę Serwaczak wieloletnią opiekunkę tego miejsca i organizatorkę rajdów „Po kamienistej drodze”, Kpt. Macieja
Krokosa wieloletniego organizatora rajdów pomagającemu w prowadzeniu uroczystości. Włodzimierza Majdewicza, Aleksandra Mulera, Czesława Łukasika - jeden z ocalonych, przybyłych
radnych, pedagogów, uczniów i nauczycieli.
Wójt Michałowic Krzysztof Grabka powiedział iż cieszy się z licznej obecności młodzieży.
Ta uroczystość jest dla młodzieży. Jest to sztafeta
pokoleń. Dzisiejsze uroczystości są zwieńczeniem
końca Powstania. Ta śmierć nie poszła na marne.
Lepiej żyć w pokoju i niech ta myśl wam zawsze
przyświeca. Pani Krystyna Serwaczak zapoznała młodzież z początkami rajdów od 1967 roku.
Przedstawiła, że jest to jedyny imienny poza Warszawą pomnik w miejscu którym ci młodzi polegli. PTTK przez lata bronił tej mogiły i pomnika
od ekshumacji. Zakończyła stwierdzeniem „Miał
Lwów swoje orlęta, miała Warszawa w 1920 roku
i miały Pęcice swoje orlęta.”
Kapitan Maciej Krokos przywiózł z Warszawy
30 sztuk Biuletynów Informacyjnych wydanych
prze Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Jest to testament ludzi walczących w AK, Szarych Szeregach czy innych organizacjach w czasie
II wojny światowej. Testament ten wydany przez
Polskie Państwo Podziemne dostali dyrektorzy
szkół by były przekazane uczniom wszystkich
trzech szkół gminnych. Przystąpiono do składania wieńców. Pierwszy wieniec złożył wójt gminy
Michałowice Krzysztof Grabka wraz sekretarzem
gminy Zofią Idzikiewicz. Następne wieńce i znicze pochodziły od szkół w Komorowie, Michałowicach i Nowej Wsi. Zapalił też cztery znicze Czesław Łukasik żyjący uczestnik tamtych wydarzeń
z 2 sierpnia 1944 roku.
Jak co roku, odbył się konkurs upamiętniający historię Boju pod Pęcicami „Ci, co zginęli w walce…” pod patronatem Wójta Gminy Michałowie. Brali w nim udział uczniowie trzech
gminnych gimnazjów: z Komorowa, Michałowic
i Nowej Wsi. Tradycyjnie, mogli przedstawić prace w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej.
W tym roku popularnością cieszyła się pierwsza
– powstało aż 29 prac konkursowych w formie

Poczty sztandarowe
wiersza. Ze względu na wysoki poziom zgłoszonych prac przyznano więcej wyróżnień niż
w roku ubiegłym, a komisja miała trudny wybór.
Podobnie jak w roku ubiegłym uczniowie walczyli o Nagrodę Wójta Gminy Michałowie.
LISTA LAUREATÓW TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU:
KATEGORIA LITERACKA
Nagroda Wójta Gminy Michałowice:
Barbara Kubiak, kl. IIIc, Publiczne Gimnazjum
w Nowej Wsi „Zasadzka”,
Wyróżnienie:
Katarzyna Piatkowska, kl. IIIc, Publiczne
Gimnazjum w Nowej Wsi „Apel poległych” ,
Mateusz Bednarski, kl. IIIc, Publiczne
Gimnazjum w Nowej Wsi – „O wolność”
Aleksandra Ploska, kl. Ic, Publiczne Gimnazjum
w Nowej Wsi „Krwawy sierpień”
Joanna Skupiska, kl. Ic, Publiczne Gimnazjum
w Nowej Wsi – „EKD”
Izabela Kaczyńska, kl. IIIa , Publiczne
Gimnazjum w Komorowie „Pamięci poległych”
KATEGORIA PLASTYCZNA
Nagroda Wójta Gminy Michałowice:
Natalia Łowcza, kl. Ib Publiczne Gimnazjum
w Komorowie
Urszula Bojanowska, kl. IIIa Publiczne
Gimnazjum w Nowej Wsi
Wyróżnienie:
Aleksandra Filimon, kl. IIIb, Publiczne
Gimnazjum w Nowej Wsi
Katarzyna Piasecka, kl. Ic, Publiczne
Gimnazjum w Nowej Wsi
Na spotkanie pokoleń przy ognisku i strażackiej grochówce zaprosił młodzież wójt Krzysztof Grabka. Wystawiono wojskową kuchnię z grochówką oraz wydawano kiełbaski. Pod kilkoma
namiotami rozstawiono krzesła i stoły by można
było spokojnie zjeść ciepły posiłek. Ci którzy zjedli
rozchodzili się po polanie parku by w mniejszych
grupkach spotkać się ze znajomymi.
Opracowano na podstawie tekstu
R. I. Woźniaka (zdjęcia R.I. Woźniak)
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MICHAŁOWICCY SZACHIŚCI W BĘSI
Jak co roku, nasi młodzi szachiści z UKS
Hetman Michałowice w dniach od 17 do 23
października wzięli udział w rozgrywkach
Międzywojewódzkich Mistrzostw Juniorów
w Bęsi. Jednak tegoroczny wyjazd był nieco
inny niż poprzednie. Stało się tak za sprawą
licznego udziału uczniów z klasy szachowej
2a ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach.
Dziesięcioro najmłodszych zawodników
pierwszy raz miało okazję wyjechać na zawody tej rangi wraz z panem Wiesławem Żochowskim – trenerem i prezesem UKS Hetman
Michałowice oraz grupą starszych koleżanek
i kolegów – „weteranów” takich rozgrywek.
Dodatkowo, w charakterze wsparcia przy najmłodszych zawodnikach, pojechała również
grupa rodziców drugoklasistów.

A że w zdrowym ciele – zdrowy duch,
nasi szachiści męczyli się nie tylko nad
szachownicami. Największą frajdą
była gra w piłkę nożną, podczas której
można było zobaczyć, że pan Wiesław
Żochowski równie dobrze radzi sobie
przy szachownicy jak i na boisku oraz
gry i zabawy organizowane na placu
zabaw. Dzieci miały również okazję
obejrzeć w trakcie wycieczki atrakcje
Bęsi – pałac Stockhauserów oraz wiatrak z 1810 roku.
Tak długi wyjazd, zwłaszcza dla Walka na szachownicach naszych młodych reprezentantów
najmłodszych, to problem z nadrobieniem lekcji. O ile starsi sami potrafią zadbać dzisiaj widać, że na klasie szachowej się nie skońo przerobienie odpowiedniego materiału, to czy – w zajęciach naszej szkółki szachowej bierze
dzieciom z drugiej klasy trzeba było trochę po- na przykład udział pięcioletnia siostra Krzysia Osmóc. Dzięki współpracy z wychowawczynią kla- trowskiego z 2a, który grał w Bęsi.”
Od samego początku widać było fantastycz- sy 2a, panią Anną Matejuk, rodzice najmłodszych
Jak widać, dzięki zaangażowaniu popularyne zgranie całej ekipy młodych szachistów. Dosko- organizowali swoim pociechom odrabianie lek- zatora szachów w Michałowicach – pana Wiesłanałym przykładem był moment zajmowania pokoi. cji (co niekoniecznie wywoływało tychże po- wa Żochowskiego oraz jego podopiecznych i ich
O ile samo wejście na drugie piętro dla nikogo nie ciech entuzjazm – ale to chyba wszyscy rozu- rodziców, jak również dzięki współpracy z włastanowiło problemu, to jednak wniesienie tam ba- miemy). Na czas tych zajęć sala gry zamieniała dzami naszej Gminy, UKS Hetman Michałowice
gaży przez drugoklasistów było już pewnym wy- się w salę lekcyjną, a miejsce szachownic zajmo- będzie nadal znaczącym miejscem na szachowej
zwaniem – niektórzy z najmłodszych byli mniejsi wały książki i zeszyty. Najmłodszym towarzyszyli mapie Mazowsza. W wyjeździe uczestniczyli:
od swoich bagaży. W tym momencie na pomoc ru- w tym koledzy z klasy trzeciej i czwartej: Wojtek • „weterani” – Aleksandra Gawor, Aleksandra
Rogalska, Mikołaj Dąbrowski, Mariusz Juniak,
Rzeszotarski, Mikołaj Dąbrowski i MaPiotr Sokół i Krzysztof Wyszomirski
ciek Sachnowski.
A jak wyjazd ocenia pan Wiesław • starsi debiutanci – Wojtek Rzeszotarski i Maciek Sachnowski
Żochowski? „Szachy to gra, która pozwala rozwinąć się naszym dzieciom • najmłodsi – Martyna Maciejewska, Małgosia
Wyszomirska, Michał Dąbrowski, Mateusz Juszw sposób, jaki uważamy wszyscy
czak, Piotrek Klukowski, Janek Misiewicz, Kacza najlepszy. Uczy samodyscypliny
per Orłowski, Krzyś Ostrowski, Kuba Podgrudi koncentracji, pozwala na rozwój pany i Kuba Sachnowski
mięci i wyobraźni. Jednak podstawą
w osiągnięciu sukcesu w tej dyscy- • rodzicielskie wsparcie – Monika i Maciej Dąbrowscy, Dorota Klukowska i Magda Maciejewska.
plinie jest konsekwentna praca z jak
Do finałów Mistrzostw Polski awans w Bęsi
najmłodszymi dziećmi – ruchów bierek można się nauczyć nawet w pięt- uzyskały Aleksandra Gawor oraz Aleksandra RoSala gry zamieniona w salę lekcyjną, wspólne odrabianie lekcji naście minut, ale gry człowiek uczy galska. Obydwie są zawodniczkami trenowanysię przez całe życie. W Michałowicach mi przez pana Wiesława Żochowskiego.
szyli dwaj starsi klubowi koledzy – Mariusz Juniak udało się postawić na popularyzację tej dyscyNa zakończenie najmłodsi, starsi i ci całkiem
i Piotrek Sokół. Obładowani jak wielbłądy, wnieśli do pliny wśród dzieci. Sporym sukcesem było utwo- dorośli (bo nie wypada pisać najstarsi) uczestpokoi walizki wszystkim maluchom, które potrzebo- rzenie w zeszłym roku klasy szachowej. Nasi naj- nicy wyjazdu serdecznie dziękują panu Wiesławały pomocy. Potem przez cały tydzień cierpliwie młodsi zawodnicy mają określony cel – jest nim wowi Żochowskiemu oraz jego Żonie za fantaznosili wizyty młodszych kolegów w swoim pokoju. awans w przyszłym roku do finałów Mistrzostw styczną atmosferę – wszyscy będziemy ciepło
Wiadomo jednak, że nie samymi szachami Polski, a w dalszej perspektywie – zdobycie Mi- wspominać tegoroczny pobyt w Bęsi.
człowiek żyje – zwłaszcza ten młody i najmłodszy. strzostwa Polski Szkół Podstawowych. Jednak już
Maciej Dąbrowski

KOLEJNY SUKCES MŁODYCH KOSZYKARZY Z KOMOROWA
Drugie miejsce dla UKS Medagro Komorów
w Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Kadetów o Puchar Prezesa Łódzkiego Związku
Koszykówki.
W dniach 2-4 października br. w obiektach
sportowych Startu Łódź zgromadziły się drużyny chłopców z rocznika 1995 i 1994.
Uczestnikami turnieju były Wrocławski Klub
Koszykówki Wrocław, Ósemka Skierniewice, PTK
Pabianice, Miejski Klub Koszykówki Kielce, Klub
Sportowy Start Łódź oraz chłopcy z Uczniowskiego Klubu Sportowego Medagro Komorów.
Zajęliśmy drugie miejsce w turnieju. W nagrodę otrzymaliśmy okazały puchar i okolicznościowe koszulki.

W dodatkowych wyróżnieniach dostrzeżono
naszych koszykarzy: Do najlepszej “piątki” zawodników turnieju wybrano Romana Janika, a najwartościowszym zawodnikiem uznano Kamila Czosnowskiego. Chłopcy otrzymali statuetki.
SKŁAD SREBRNYCH ZAWODNIKÓW
Z TURNIEJU OGÓLNOPOLSKIEGO W ŁODZI:
1. Roman Janik
7. Bartek Lesiński
2. Kamil Czosnowski 8. Aleksander Malinowski
3. Adam Głodowski 9. Bartek Jarysz
4. Patryk Rusin
10. Szymon Bąkiewicz
5. Radek Kusy
11. Rafał Maciak
6. Paweł Łuc
12. Przemek Dyjas

Ceremonia zakończenia turnieju w Łodzi,
pierwszy z lewej trener Grzegorz Tomaszewski
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ŚWIĘTO MIESZKAŃCÓW – KOMORÓW 2009
Już po raz drugi Zarząd Osiedla Komorów,
Granica zorganizował Święto mieszkańców.
Tym razem większość atrakcji odbyła się
w komorowskiej szkole. Święto mieszkańców zakończył koncert Bogusława Morki,
który organizatorzy zadedykowali Romanowi Lawrence – zmarłemu w tym roku Wójtowi naszej gminy.
Imprezę rozpoczął spacer po Komorowie.
Tym razem po najstarszych zakątkach naszej
miejscowości oprowadzał Zdzisław Zawadzki.
Na terenie szkoły, od ulicy Bankowej zorganizowany był jarmark. Były stoiska z obrazami, rzeźbami, stoisko kowalstwa artystycznego, a także
stoiska z tkaninami i przedmiotami wykonanymi techniką decupage. Na najmłodszych czekały kucyki, a także dorożki konne. Organizatorzy
zorganizowali również zbiórkę zużytego sprzętu AGD. Większość jednak atrakcji zaplanowana
była w szkole. I tak, już od godziny 15 rozpoczęły się występy komorowskich uczniów, a także
mieszkańców Komorow. Odbył się również pokaz mody Niny Nowak i Je rzego Antkowiaka.
Jako modele wystąpili również komorowianie.
Nina Nowak zaprezentowała piękną kolekcję
mody orientalnej, inspirowanej Indiami, natomiast Jerzy Antkowiak, jak sam powiedział, na
ponure jesienne dni, wbrew pogodzie, proponuje stroje kolorowe i nieco zwariowane. Do zrealizowania Święta Mieszkańców, którego pomysłodawcą i organizatorem Zarząd Osiedla Komorów
Granica włączyła się również komorowska biblioteka i Komitet Organizacyjny realizacji „Ławeczki
Marii Dąbrowskiej”. Wanda Kłosińska, dyrektor
biblioteki oraz pracownicy i przyjaciele idei postawienia rzeźby Marii Dąbrowskiej zorganizowali aukcję na ten cel. Wśród ofiarodawców była
między innymi Dorota Dziekiewicz-Pilich – rzeźbiarka, która przekazała rzeźbę „Mała flecistka”,
Natalia Kukulska, która przekazała suknię z bolerkiem, projektu Violi Spiechowicz, także Czesław Lange, który ofiarował rower. Aukcję poprzedził koncert „Tylko we Lwowie” w wykonaniu
aktorów Wrocławskiego Teatru Piosenki.
Atrakcją wieczoru był występ Kasi Sobczyk,
piosenkarki muzyki rozrywkowej, popularnej
w okresie big bitu, wokalistki zespołu Czerwo-

Kasia Sobczyk, Wojciech Asiński i Witold Błaszczyk

Ryszard Morka

Koncert „Tylko we Lwowie” w wykonaniu
aktorów Wrocławskiego Teatru Piosenki

no-Czarni. Artystka zaśpiewała między innymi:
O mnie się nie martw, Trzynastego i Gdzie jesteś Sponsorem imprez był Wójt Gminy Michałowimały książę. Występy artystów przeplatane były ce, a także częściowo Starostwo Powiatu Pruszwystępami uczniów. Dużym zainteresowaniem kowskiego. Organizatorów Święta Mieszkańców
publiczności cieszył się występ Jarosława Bierna- czyli, Zarząd Osiedla Komorów, Granica organita i Roksany Rucińskiej – mistrzów Polski w tań- zacyjnie wsparło Stowarzyszenie Kulturalny Kocu towarzyskim. Wieczór w hali sportowej za- morów, Stowarzyszenie Kocham Komorów i Tokończył koncert zespołu „Twist and Swing”. Jako warzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów
ostatni punkt w programie Święta Mieszkań- „Komorowianie” oraz komorowska szkoła.
ców był koncert Bogusława Morki Największe
Beata Izdebska
arie operetkowe wykonywali: Edyta Ciechomska
– sopran, Wiesław Bednarek – sopran i Ryszard
Morka – bas. Śpiewakom akompaniował Andrzej Łączyński. Koncert
ten poświęcony był Romanowi Lawrence, wójtowi gminy, który zmarł
w czerwcu br. Muzyka poważna, a w szczególności
operetka, była jego ulubioną muzyką. Wszystkie wydarzenia Święta
Mieszkańców zapowiadali i prowadzili: Witold
Błaszczyk, prezes Stowarzyszenia Kulturalny KoEdyta Ciechomska wykonywała największe arie operetkowe morów i Wojciech Asiński. Wiesław Bednarek wykonał m.in. „Graj Cyganie”
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DZIEŃ SENIORA W GMINIE MICHAŁOWICE
Październik to miesiąc w którym od lat seniorzy naszej gminy obchodzą Dzień Seniora. Święto jest okazją do spotkania się nie
tylko w swoim gronie ale również z przedstawicielami władz gminy.
Pierwsze spotkanie seniorów odbyło się
22 października w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. Na uroczystość przybyli: wójt Krzysztof Grabka, przewodniczący Rady Sławomir Walendowski, sołtys Nowej Wsi Marian Bośka, który
jako gospodarz serdecznie powitał wszystkich
zebranych. W tym dniu dla seniorów wystąpili trzecioklasiści ze Szkoły w Nowej Wsi. Młodzi artyści recytowali wiersze, śpiewali piosenki
i tańczyli. Wspólnie spędzony czas mijał w miłej
i radosnej atmosferze. Seniorzy zaśpiewali pieśń
o złotej karecie i czytali przeróżne okolicznościowe wiersze.
W Komorowie seniorzy spotkali się w 24 października. W spotkaniu uczestniczyło ponad
60 osób. Zebranych przywitała Felicja Ćwilichowska przewodnicząca komorowskiego
Koła Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Polskich i zaproponowała, aby chwilą ciszy uczcić pamięć o Romanie Lawrence, wójcie
gminy, który zmarł w tym roku, a który zawsze
uczestniczył w różnych spotkaniach. Dla seniorów wystąpił zespół Gradus ad Parnassum
oraz dzieci z klas pierwszych, drugich i trzecich, ze szkoły w Komorowie. Wójt Krzysztof
Grabka, powiedział, że możliwość spotkania
się z ludźmi, którzy w naszej gminie mieszkają od wielu lat, to prawdziwa przyjemność, zapewnił o swojej pamięci. Organizatorzy przygotowali smaczny poczęstunek, ciasta, kawę
i herbatę. Na zakończenie spotkania zebrani
odśpiewali hymn emeryta.

Zebranych powitał sołtys Nowej Wsi Marian Bośka. Wśród gości byli wójt Krzysztof Grabka i
przewodniczący Rady Sławomir Walendowski
(fot. A. Tyszko)
Następnego dnia w niedzielę 25
października w szkole podstawowej
w Michałowicach spotkali się seniorzy z Michałowic i Opaczy. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób.
Honory gospodyni imprezy pełniła Teresa Sładek – przewodnicząca
koła nr 4. W trakcie spotkania wystąpił chór „Michałowiczanka”. Spotkanie przebiegło w pogodnej, wręcz
radosnej atmosferze. Pamiętano
jednak o wójcie Romanie Lawrence, który nie doczekał wieku seniora. Lucyna Wasilewska wyrecytowała wiersz o zmarłym – utwór napisała
Seniorzy w Nowej Wsi
w czerwcu.

(fot. A. Tyszko)

Występ chóru „Michałowiczanka” (fot. A. Szałapak)

(fot. B. Izdebska)
Spotkanie w Michałowicach

(fot. A. Szałapak)

Wójt Krzysztof Grabka na spotkaniu w Komorowie

Święto Seniora w Komorowie

(fot. B. Izdebska)
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W niedzielę, 27 września, odbył się pierwszy
koncert z cyklu Komorowska Jesień Muzyczna. W kościele parafialnym w Komorowie
wystąpił kwartet smyczkowy Synaxis oraz
Małgorzata Pańko. Koncerty organizuje
Stowarzyszenie Kulturalny Komorów i Wójt
Gminy Michałowice.

KOMOROWSKA JESIEŃ MUZYCZNA

Komorowska Jesień Muzyczna organizowana jest już po raz szósty. W tym roku cykl koncertów otworzył występ kwartetu smyczkowego Synaxis oraz występ Małgorzaty Pańko.
Jako pierwszy wystąpił kwartet Synaxis, który
zaprezentował muzykę Jerzego Fryderyka Haendla. Kwartet Synasix wystąpił w Komorowie
już po raz drugi. Kwartet tworzą młodzi artyści, którzy mimo młodego wieku mogą już poszczycić się wieloma osiągnięciami w dziedzinie
muzyki kameralnej i solowej. Swoje umiejętności doskonalili w trakcie wielu kursów muzycznych w Polsce i zagranicą. Współpracują
na co dzień z orkiestrami Filharmonii Narodowej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Polską Orkiestrą Radiową, Sinfonia Varsowia, Sinfonietta Cracovia i in”. W drugiej części koncertu
Koncert jazzowy „Woliński Power Trio”

„PAMIĘTAMY O BLISKICH…”

Wspólna modlitwa przy grobie Wójta Romana Lawrence

Razem przy grobie Wójta Romana Lawrence
Grób Wójta Romana Lawrence
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KOMORÓW 2009
dołączyła Małgorzata Pańko, mezzosopranistka,
w niedzielny wieczór zaśpiewała dziewięć pieśni Mieczysława Karłowicza, do tekstów młodopolskiego poety Kazimierza Przerwy-Tetmajera.
Małgorzata Pańko ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie
Krystyny Szostek-Radkowej. Jest laureatką wielu prestiżowych konkursów. Jest laureatką konkursów wokalnych: im. Ady Sari w Nowym Sączu (dwukrotnie), Polskiej Pieśni Artystycznej
w Warszawie (I nagroda) i konkursu w Dusznikach Zdroju (I nagroda w kategorii oratoryjnopieśniarskiej i Grand Prix).
W niedzielę, 18 października, odbył się koncert jazzowy zespołu „Woliński power trio”, które
liderem jest ceniony wykonawca Krzysztof Woliński.
Koncert odbył się w komorowskiej szkole.
Dzięki temu obejrzeli i wysłuchali go również
komrowscy uczniowie. Jako tak zwany „support”, czyli przed koncertem głównym, wystąpił
Maciej Zieliński, absolwent miejscowego gimnazjum, a obecnie uczeń Liceum Ogólnokształcącego im Tomasza Zana w Pruszkowie. Maciej grał na gitarze i mimo młodego wieku ma
już spore doświadczenie, gra na gitarze od wielu lat. Zagrał pięć niezwykle wymagających artystycznie utworów. Zebrał zasłużone oklaski.
Występ tria jazzowego „Woliński power trio” był
prawdziwą ucztą dla miłośników jazzu. Muzycy w składzie: Krzysztof Woliński – gitara, Mirosław Wiśniewski – bas i Grzegorz Grzyb – perkusja grali własne kompozycje, ale też wiele
znanych standardów jazzowych. Krzysztof Woliński w świecie muzyki jazzowej jest znanym
i cenionym artystą, ma wielu entuzjastów. Urodził się w Lublinie, jest absolwentem warszawskiej Średniej Szkoły Muzycznej w klasie gitary
klasycznej. Debiutował jako gitarzysta rockowy
w zespołach amatorskich. W roku 1972 nawiązał współpracę z warszawskim klubem Stodoła,
zakładając własne Trio Jazzowe z gitarzystą Andrzejem Kleszczewskim oraz Januszem Osipowiczem, grającym na gitarze i flecie.
Jako gitarzysta i kompozytor współpracował z licznymi grupami muzycznymi (Big Warsaw Band, big band Wiesława Pieregorólki) oraz
muzykami wykonującymi jazz Januszem Stokłosą W latach 80. współpracował też jako gitarzysta z Henrykiem Alberem, Ewą Dałkowską, grupą Lonstar Band, Beatą Molak, Jackiem
Różańskim. W latach 90. natomiast m.in. z Włodzimierzem Nahornym, Maciejem Strzelczykiem oraz zespołem World Strings Trio. W 2001

Występ kwartetu
smyczkowego Synaxis
roku założył kolejny zespół trio jazzowe (Krzysztof Woliński Trio z perkusistą Adamem
Lewandowskim i gitarzystą
basowym Mirosławem Wiśniewskim i w prawie nie zmienionym składzie grają do dziś.
Koncert jazzowy prowadził Witold Błaszczyk, prezes Stowarzyszenia Kulturalny Komorów. Stowarzyszenie
Kulturalny Komorów jest organizatorem Komorowskiej
Jesieni Muzycznej.
Trzeci, ostatni koncert
w tym roku odbędzie się 8 listopada. Będzie to na Koncert
Muzyki Polskiej – Marek Toporowski i zespół CONCERTO
POLACCO. Serdecznie zapraszamy!
Beata Izdebska

W drugiej części koncertu dołączyła Małgorzata Pańko

STYPENDIA IM. JANA PAWŁA II ZOSTAŁY PRZYZNANE
Studentom szkół wyższych zamieszkałym
na terenie Gminy Michałowice, a osiągającym dobre wyniki w nauce zostały przyznane stypendia w dziedzinach i w wysokości
określonej Uchwałą Nr XLIV/409/2006
Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r.

Komisja stypendialna w dniu 30 października 2009 r. rozpatrzyła 8 złożonych wniosków i pozytywnie zaopiniowała sześć wniosków na okres
od 1 października 2009 r. do 28 lutego 2010 r.
pobieranej nauki. Stypendia zostały udzielone w
dziedzinie nauk filozoficznych, humanistycznych
i sztuk pięknych. Gratulujemy i życzymy dalszych
wysokich osiągnięć w nauce!

STYPENDIUM IM. JANA PAWŁA II OTRZYMALI:
1. Piotr Kodym
2. Daniel Kontowski
3. Aleksandra Julia Kozarzewska
4. Katarzyna Kwiatkowska
5. Urszula Zuzanna Michalska
6. Marzena Grażyna Izenberg
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OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą
Rady Gminy Michałowice Nr XIV/63/99 z 9 lipca 1999r.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) zwanej dalej ustawą oraz uchwały Rady Gminy Michałowice
nr XXXIX/347/2006 z dnia 6 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XIV/63/99 z 9 lipca 1999r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko sporządzoną do projektu studium.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 2 listopada
2009r. do dnia 14 grudnia 2009r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice w sali konferencyjnej (pokój nr 22 na II piętrze) w godzinach 1000
- 1500. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie studium zostanie przeprowadzona w dniu 7
grudnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy (pokój nr 22). Początek spotkania o godzinie 1600.
Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może
wnieść do niego uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu studium
jest Wójt Gminy Michałowice. Uwagi należy składać wyłącznie na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz precyzyjnego

oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice w Michałowicach przy
ul. Raszyńskiej 34 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
14 stycznia 2010r.
Uwagi powinny być wnoszone na piśmie w sposób
umożliwiający ich bezproblemowe odczytanie. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi wniesione w terminie
od 2 listopada 2009r. do 14 stycznia 2010r. Uwagi nieczytelne lub złożone w terminie wcześniejszym nie będą
podlegały rozpatrzeniu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z 3
października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) projekt studium
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości udziału w niej społeczeństwa. Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008r. uwagi i wnioski
postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem do Urzędu Gminy Michałowice, ul. Raszyńska 34
lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl w terminie do dnia 14 stycznia 2010r.
Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Krzysztof Grabka

„RADOSNA SZKOŁA” W NASZEJ GMINIE
Gmina Michałowice przystąpiła do realizacji rządowego programu „Radosna szkoła”,
który stanowi ważną część zmian w polskiej
edukacji. Począwszy od 1 września 2009 r.
do szkól zostały zaproszone te sześciolatki, które zostały już dobrze przygotowane
przedszkolnie.
Dzisiaj dzieci rozwijają się szybko. Dzieci urodzone w XXI wieku są ruchliwe, ciekawe świata
i nowych wrażeń. Obniżenie wieku szkolnego
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ma pomóc w wyrównaniu szans edukacyjnych.
Im wcześniej u dzieci i młodzieży zostaną odkryte talenty i uzdolnienia, tym większe są szanse
na ich jak najlepsze rozwijanie.
Przedszkole i szkoła mają obowiązek w większym niż dotychczas stopniu starać się wychodzić naprzeciw predyspozycjom, zdolnościom,
zainteresowaniom, trudnościom każdego ucznia z osobna. Nauczyciel poświęci na to więcej
czasu niż do tej pory.

Przygotowując zmiany w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dużą uwagę zwracaliśmy na to, aby dziecko pewną część czasu spędzało na świeżym powietrzu, aby mogło
wykorzystać swoje naturalne zdolności, naturalną potrzebę ruchu. Dzięki programowi Radosna
szkoła najmłodsi uczniowie będą mieli ku temu
stworzone odpowiednie warunki i będą mogli
uczyć się w szkole także przez zabawę.
Dokładne dane odnośnie założeń programu
i udziału Gminy Michałowice dostępne są pod
adresem: http://zoeas-michalowice.bip-2.0-testing.maxus.com.pl/public/?id=88672

Z GMINY MICHAŁOWICE

ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI
PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z siedzibą w Nowej Wsi zawiadamia,
że w okresie od 1.01.2009 r do 31.12.2009 r realizuje projekt systemowy

„Aktywnie do rozwoju”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt nawiązuje do założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1
Pomoc w ramach Projektu adresowana jest w szczególności do osób:
korzystających z pomocy społecznej
niepracujących zawodowo
w wieku aktywności zawodowej
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MICHAŁOWICE
ul. Główna 52a, Nowa Wieś, 05-806 Komorów, tel. 022 758 27 93 e-mail: gops@michalowice.pl

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE PRZYPOMINA O KONICZNOŚCI
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII, PRZETERMINOWANYCH LEKÓW,
ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV AGD ORAZ ODPADÓ W WIELKOGABARYTOWYCH
Punkty zbiórki
przeterminowanych leków:
Apteki:
• Farmer, Michałowice ul. Parkowa 1,
• Joanna Cegieła, Michałowice, ul. Jesionowa 40,
• Leśna, Komorów ul. Ceglana 2,
• Ostoja, Komorów ul. Berylowa 34,
• Apteka p.n. Św. Barbary, Nowa Wieś, ul. Główna 34,
Przychodnie:
• „Resmed” Michałowice ul. Ludowa 7,
• „Arka” Komorów ul. Berylowa 34,
• „Zdrowie” Komorów ul. Turkusowa 5,

Punkty zbiórki zużytych baterii:
• Urząd Gminy, Michałowice, ul. Raszyńska 34
• Sklep spożywczy „Kaktus”, Komorów,
ul. 3 Maja 10
• Szkoły w Komorowie, Nowej Wsi i Michałowicach
Zużyty sprzęt RTV AGD oraz wszelkie odpady wielkogabarytowe odbierane będą przez specjalistyczną
firmę raz w miesiącu z przed posesji po wcześniejszym
zgłoszeniu potrzeby odbioru osobiście lub telefonicznie w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice, pokój nr 9, tel.
22 723 81 78 w. 6.
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STYPENDIA SPORTOWE
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XV/
95/ 2007 Rady Gminy Michałowice z dnia
10 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu
przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych można składać wnioski o stypendium sportowe, dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
Stypendium sportowe, przyznawane może
być zawodnikowi, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) uprawia dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
2) jest zawodnikiem zamieszkałym i zrzeszonym
w klubie lub stowarzyszeniu kultury fizycznej,
którego siedzibą jest Gmina Michałowice lub
zawodnikiem niezrzeszonym zamieszkałym
na terenie Gminy Michałowice.
3) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający
do udziału w zawodach sportowych,

4) w chwili przyznawania stypendiumnie ukończył 18 lat życia,
5) w roku przyznania stypendium lub w roku
poprzednim uzyskał co najmniej jeden
z następujących wyników sportowych:
a) powołanie do Kadry Narodowej,
b) zajął miejsce 1-8 w Mistrzostwach Świata poszczególnych kategoriach wiekowych,
c) zajął miejsce 1-6 w Mistrzostwach Europy
poszczególnych kategoriach wiekowych,
d) zajął miejsce 1-3 w Mistrzostwach Polski poszczególnych kategoriach wiekowych,
6) osiągają pozytywne wyniki w nauce i w zachowaniu.
Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko zawodnika,
2) dokument potwierdzający zrzeszenie zawodnika w klubie lub stowarzyszeniu, którego siedzibą jest Gmina Michałowice lub
dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Gminie Michałowice,
3) opis osiągnięć sportowych zawodnika,

4) dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia,
5) program szkolenia i związany z okresem
tego szkolenia proponowany okres przyznania stypendium,
6) zobowiązanie do informowania Wójta Gminy o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium,
7) opinie właściwego okręgowego związku
sportowego lub w przypadku jego braku
właściwego polskiego związku sportowego i Warszawsko-Mazowieckiej Federacji
Sportu.
Wniosek może złożyć:
1) klub lub stowarzyszenie kultury fizycznej,
którego siedzibą jest Gmina Michałowice,
2) szkoła mieszcząca się na terenie Gminy Michałowice
3) właściwy okręgowy związek sportowy.
W przypadku braku okręgowego związku
sportowego, wniosek może złożyć właściwy polski związek sportowy.
Wnioski należy składać sekretariacie Urzędu Gminy Michałowice. Bliższych informacji
udziela Stanowisko ds. kultury i spraw społecznych tel.: 22 723 83 00

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE ZACHĘCA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
DO USUWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Na terenie Gminy Michałowice znajduje się ponad 30 000 m2 dachów pokrytych eternitem. Zgodnie ze zobowiązaniem Polski wobec Unii Europejskiej, eternit należy zdjąć i zutylizować do końca
2032 roku. Wydaje się, przeszło 23 lata, jakie pozostało do upływu ostatecznego terminu to wystarczający czas. Jednak zdaję sobie sprawę, że mieszkańców nie można pozostawić z tym problemem
samych. Biorąc pod uwagę znaczny koszt utylizacji eternitu i jednocześnie wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców został przygotowany
regulamin na mocy którego będzie udzielane dofinansowanie z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej osobom fizycznym
na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Niniejszy tekst ma na
celu wyjaśnienie Państwu jakie dokumenty należy
zgromadzić i co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie. Wszelkie niezbędne informacje oraz druki
o których mowa poniżej można otrzymać w Referacie Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy (pokój nr 9, tel. 723-81-78 w. 6),
lub pobrać ze strony internetowej www.michalowice.pl Regulamin przyznawania dofinansowania
został uchwalony przez Radę Gminy Michałowice
w dniu 28.08.2007 r., uchwała nr XII/70/2007.
Warunkiem niezbędnym ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie w Urzędzie Gminy
informacji o wyrobach zawierających azbest
i miejscu ich wykorzystywania, oraz oceny stanu
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.
Podstawowym dokumentem jaki winny złożyć osoby chcące otrzymać dofinansowanie jest
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wniosek stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu. Do wniosku należy niezbędnie dołączyć:
aktualny dokument potwierdzający własność
budynku/działki, lub oświadczenie o dysponowaniu własnością nieruchomości. W przypadku budynku/działki, do którego tytuł
prawny posiada kilka osób należy dołączyć
zgodę współwłaścicieli.
mapę terenu, lub dokładny szkic z zaznaczonym budynkiem będącym przedmiotem
wniosku.
Następnie komisja powołana przez Wójta
Gminy, w ciągu 21 dni na podstawie złożonych
dokumentów oraz oględzin budynku, rozpatruje wniosek i kwalifikuje go do realizacji, powiadamiając o tym pisemnie wnioskodawcę. Przed
przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego wnioskodawca jest obowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy Michałowice:
kopii potwierdzenia zgłoszenia w Wydziale
właściwym do spraw Architektury Starostwa
Powiatowego w Pruszkowie rozpoczęcia robót budowlanych, lub rozbiórki obiektu budowlanego, albo decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.
kopii umowy na wykonanie w/w prac zawartej z firmą posiadającą decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydaną
przez właściwego starostę.
Po zakończeniu prac wnioskodawca jest
obowiązany powiadomić o tym fakcie pisemnie Urząd Gminy Michałowice, oraz przedłożyć
w Urzędzie Gminy:
informację o wyrobach zawierających azbest,
których wykorzystywanie zostało zakończo-

ne, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4
do Regulaminu,
kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu
z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych
zgodnie z §8, ust. 3 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71,
poz. 649), zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione
składowisko.
oryginału rachunku (faktury VAT) wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie i utylizację odpadów zawierających azbest (dokument będzie zwracany).
Następnie komisja potwierdza na podstawie
oględzin w terenie wykonanie prac w zakresie
określonym we wniosku, z w/w czynności sporządza protokół. Zatwierdzona przez Wójta Gminy Michałowice kwota dofinansowania wpłacana będzie na wskazany rachunek bankowy
osoby ubiegającej się o dofinansowanie w terminie 30 dni od dnia zakończeniu zadania.
Dzięki funkcjonowaniu Regulaminu udało
się dotychczas zdjąć i poddać utylizacji ponad
4000 m2. Udzielono tym samym dofinansowania na łączną kwotę 60 754,50 zł.
Nie zwlekaj zacznij działania już dziś i pozbądź się eternitu zgodnie z prawem.

Z GMINY MICHAŁOWICE

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
KOMENDANTA STRAŻY GMINNEJ GMINY MICHAŁOWICE
5) podejmowanie działań, mających na celu
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Wymagania niezbędne:
zapobiegania popełnianiu wykroczeń i ich
1) organizacja Straży Gminnej poprzez wypo1) wykształcenie wyższe – preferowane admiwykrywanie,
sażenie jej w niezbędny sprzęt i środki wynistracyjne, resocjalizacja lub prawnicze,
6) prowadzenie dokumentacji z działania straposażenia lokalu,
2) staż pracy: 5 lat, w tym co najmniej 2 lata
ży gminnej,
2) planowanie pracy i zapewnienie prawidłow jednostkach samorządowych lub w ad7) opracowywanie materiałów dotyczących strawego funkcjonowania Straży oraz kierowaministracji rządowej, z wyjątkiem stanowisk
ży gminnej dla potrzeb Wójta i Rady Gminy.
nie jej działalnością,
pomocniczych i obsługi,
4. Wymagane dokumenty:
3) kontrolowanie i nadzorowanie:
3) obywatelstwo polskie,
1) list motywacyjny,
a) ochrony porządku w miejscach publicz4) uregulowany stosunek do służby wojsko2) życiorys – curriculum vitae,
nych oraz planowanie i realizacja działań
wej,
3) dokumenty potwierdzające poprzednie
prewencyjnych;
5) niekaralność rozumiana jako nie skazanieokresy zatrudnienia (świadectwa pracy),
b) czuwania nad porządkiem i kontrola ruprawomocnym wyrokiem sądu za umyśl4) dokumenty potwierdzające wykształcenie
chu drogowego w zakresie określonym
ne przestępstwo ścigane z oskarżenia
(dyplom ukończenia studiów wyższych ),
w przepisach o ruchu drogowym;
publicznego lub umyślne przestępstwo
5) dokumenty potwierdzające ukończenie
c) współdziałania z właściwymi podmiotaskarbowe
kursów, szkoleń, posiadanie poświadczenia
mi w zakresie ratowania życia i zdrowia,
6) posiadanie pełnej zdolności do czynnobezpieczeństwa upoważniające do dostępomoc w usuwaniu awarii technicznych
ści prawnych oraz korzystanie z pełni praw
pu informacji niejawnych,
i skutków klęsk żywiołowych oraz innych
publicznych
6) oświadczenie o niekaralności,
miejscowych zagrożeń;
7) nieposzlakowana opinia,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynnod) ochrony obiektów komunalnych i urzą8) biegła znajomość obsługi komputera,
ści prawnych i korzystaniu z pełni praw pubdzeń użyteczności publicznej;
9) sprawność pod względem fizycznym i psylicznych,
e) współdziałanie z organizatorami i innychicznym,
8) oryginał kwestionariusza osobowego.
mi służbami w ochronie porządku pod10) ukończony kurs podstawowy dla strażniczas zgromadzeń i imprez publicznych; 5. Inne
ków gminnych,
Prosimy o przedstawienie oczekiwanego wyf ) informowanie społeczności lokalnej o sta11) znajomość co najmniej jednego języka obnagrodzenia brutto.
nie i rodzajach zagrożeń, a także inicjocego ( j. niemiecki potwierdzony certyfikawanie i uczestnictwo w działaniach ma- Uwaga
tem ZD, j. angielski potwierdzony certyfijących na celu zapobieganie popełnianiu Powołanie Komendanta Straży Gminnej możlikatem FCE)
we będzie po zasięgnięciu opinii Komendanta
przestępstw i wykroczeń;
12) posiadanie poświadczenia bezpieczeńg) sprawdzanie wykonania przez właścicie- Stołecznego Policji w Warszawie oraz po badastwa upoważniające do dostępu do inforli nieruchomości obowiązków wynika- niach lekarskich i psychologicznych wykonymacji niejawnych
jących z ustawy o utrzymaniu czystości wanych przez uprawnione podmioty.
13) niezbędna wiedza w zakresie przepisów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać
i porządku w gminie;
ustaw:
h) współdziałanie z właściwymi organa- w siedzibie urzędu, z dopiskiem: Dotyczy naboru
a) o strażach gminnych oraz rozporządzenia
mi, służbami, instytucjami w zakresie in- na stanowisko Komendanta Straży Gminnej Gmiwykonawcze,
formowania o przestępstwach i wykro- ny Michałowice w terminie do dnia 18.12.2009 r.
b) o samorządzie gminnym,
czeniach, których ściganie nie należy Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyc) o wychowaniu w trzeźwości i zapobiegado Straży,
niu alkoholizmowi,
żej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
i) realizacja innych obowiązków i uprawnień Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana
d) o utrzymaniu czystości i porządku w gmiwynikających z przepisów prawa oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pubnach,
uchwał Rady Gminy;
e) o ochronie informacji niejawnych,
licznej (www.bip.michalowice.pl) oraz na tablicy
4) określenie szczegółowych zakresów obo- informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Michaf ) o ochronie danych osobowych,
wiązków strażników,
g) o dostępnie do informacji publicznej,
łowice ul. Raszyńska 34.
h) prawo o ruchu drogowym,
i) kodeksu postępowania administracyjnego,
j) kodeksu wykroczeń,
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM / UCZESTNICZKĄ
k) kodeksu postępowania w sprawach
PROJEKTU?
o wykroczenia,
W
projekcie
mogą
wziąć
udział osoby pełnoletnie,
l) kodeksu karnego (w zakresie niezbędpozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane
nym na zajmowanym stanowisku),
jako bezrobotne lub poszukujące pracy),
14) przedstawienie w formie pisemnej kon„INSTRUKTOR SPORTU – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ II”
mieszkające w woj. mazowieckim,
cepcji funkcjonowania Straży Gminnej
posiadające co najmniej średnie wykształcenie
Jeśli jesteś osobą aktywną, lubisz sport i chcesz zdobyć nowe
w Michałowicach
oraz dobrą sprawność ruchową.
W naszym projekcie kierujemy się zasadą równości
kwalifikacje zawodowe
2. Wymagania dodatkowe:
kobiet i mężczyzn.
1) doświadczenie w kierowaniu grupą praMAMY DLA CIEBIE PROPOZYCJĘ
cowników,
DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH:
2) umiejętności w zakresie zarządzania perBezpłatne nabycie kwalifikacji w zawodzie
Informacje
o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy
sonelem, zarządzania jakością realizowaInstruktor rekreacji ruchowej – specjalność (do wyboru):
znajdziesz na www.szs.pl, w powiatowych oddziałach SZS,
nych zadań, kierowania zespołem ludzw Wojewódzkim Urzędzie Pracy i jego filiach, w Powiatowych
Fitness – nowoczesne formy gimnastyki
kim, podejmowania decyzji,
Urzędach Pracy, w Gminnych Centrach Informacji, w biurach
lub
3) kreatywność i samodzielność w podejmokarier wyższych uczelni, w Ośrodkach Sportu i Rekreacji.
Kinezygerontoprofilaktyka
waniu decyzji,
(terapia ruchowa osób III wieku)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKASZ
4) prawo jazdy kategorii B,
W BIURZE PROJEKTU:
5) posiadanie świadectw ukończonych kurUCZESTNIKOM / UCZESTNICZKOM PROJEKTU
SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY
sów i szkoleń związanych z wykonywaZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE:
ul. Mokotowska 24, V piętro, 00-561 Warszawa
niem pracy strażnika (sztuki walki, specjatel./fax 022 621 85 93, 621 85 30
Szkolenie w systemie weekendowym,
listyczne kursy),
e-mail: instruktor.szs@wp.pl; www.szs.pl
Zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie szkolenia,
6) dyspozycyjność,
Materiały szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdów na szkolenie,
7) dobra znajomość topografii gminy
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Stypendium za każdą godzinę obecności na zajęciach,
8) dobrze widziana praktyka na podobnym
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Możliwość zapewnienia opieki nad dzieckiem
stanowisku.
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
lub osobą zależną.
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INFORMACJE LOKALNE

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU GMINY
05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 34, sekretariat@michalowice.pl, www.michalowice.pl
fax: (22) 723 81 78 wew. 190
Centrala: (22) 723 81 78, (22) 723 93 32, (22) 723 93 35
oraz tonowo, wybierając nr wewnętrzny:
0 lub 116 Sekretariat Wójta i Zastępcy Wójta Gminy, 101, 108 – Inwestycje,
103 – Meldunki, 104, 105 – Podatki, 106 – Skarbnik Gminy, 107 – Ksiegowość
budżetowa, 109 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, 110 – Kierownicy
Referatów Inwestycji oraz Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
111 – Sekretarz Gminy, 112 – Ewidencja Działalności Gospodarczej,
113 – Zamówienia Publiczne, Kadry, 121 – Planowanie i Zagospodarowanie
Przestrzenne, 123, 124 – Geodezja i rolnictwo, 125 – Biuro Rady Gminy

Telefony bezpośrednie:
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 Działalności 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 dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 12.00)

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
GMINY MICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów, tel. (22) 758 27 93

GMINNE PRZEDSZKOLE W MICHAŁOWICACH
ul. Szkolna 13, 05-816 Michałowice,
tel. (22) 723 83 80

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI
ul. Główna 96, 05-806 Komorów, tel. (22) 758 26 63

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MICHAŁOWICE
ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice, (budynek szkoły podstawowej)
tel./fax. (22) 723 86 00

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów,
tel. (22) 758 06 37 szkoła podstawowa • tel. (22) 723 02 48 gimnazjum i liceum

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MICHAŁOWICACH
ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice,
tel. (22) 723 86 21 szkoła podstawowa im. Jana Pawła II
tel. (22) 753 03 40 gimnazjum im. Józefa Poniatowskiego

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

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWEJ WSI
ul. Główna 96, 05-806 Komorów
tel. (22) 758 26 05 szkoła • tel. (22) 758 26 51 przedszkole

GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W MICHAŁOWICACH Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów, tel. (22) 758 28 22
(dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00-19.00)

WAŻNIEJSZE TELEFONY
POLICJA
Komisariat Policji w Regułach ul. Kuchy 15, 05-816 Michałowice
tel. (22) 723 41 70, (22) 723 73 27, (22) 604 65 00; Sekretariat: (22) 604 65 02
Fax (22) 604 64 06, (22) 604 65 07 (wszystkie telefony czynne całodobowo)
Komenda Powiatowa: (22) 758 60 81 do 85, (22) 604 62 13

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ I SANITARNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „GEA-NOVA” Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 38
SERWIS: tel. 0 695 380 695, 0 693 860 083

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W PRUSZKOWIE
telefon alarmowy (22) 758 77 01

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ WODROL S.A., SUW
Komorów tel. (22) 758 09 17
Pogotowie Wodociągowe WODROL tel. 0 694 404 982, 0 694 404 967
Sieć wodociągową w Osiedlu Michałowice i Osiedlu Ostoja w Komorowie
obsługuje MPWiK
MPWiK Pruszków Biuro Obsługi: tel. (22) 445 63 00
Pogotowie Wodociągowe MPWiK tel. (22) 445 62 11 lub 0784 021 226 021 226

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWEJ WSI
ul. Gówna 2, 05-806 Komorów – telefon alarmowy (22) 758 26 877
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. Włodarzewska) tel. (22) 821 52 11
POGOTOWIE GAZOWE
Awarie: tel. 992, (22) 621 24 71, fax. (22) 629 76 54
OŚWIETLENIE ULICZNE Konserwator oświetlenia ulicznego
firma „RAR” R. Olewiński R. Wachowski Spółka Jawna
Awarię należy zgłaszać pod nr tel.: (22) 839-46-10, (22) 839 07 52, 0-510-213-060
SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
FUNDACJI „NIEDŹWIEDŹ” Magdalena Szwarc
Korabiewice 11, 96-122 Puszcza Mariańska • tel. kom. 0 503 845 563

Zredagował Urząd Gminy Michałowice
e-mail: sekretariat@michalowice.pl
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PRZYCHODNIE LEKARSKIE
„Arka” Komorów, ul. Berylowa 34, tel (22) 758 00 85
RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7, tel. (22) 753 04 04
Przychodnia Lekarska ZDROWIE Komorów
ul. Turkusowa 5, tel. (22) 759 16 57
APTEKI
„Leśna” Komorów, ul. Ceglana, tel. (22) 758 02 21
„Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34, tel. (22) 758 00 82
Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24, tel. (22) 758 27 25
Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 9, tel. (22) 723 91 83
Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 10, tel. (22) 723 92 00

Skład i druk – Oficyna Drukarska
ul. Sokołowska 12A, 01-142 Warszawa
tel./fax 0-22 632 83 52
e-mail: info@oficyna-drukarska.pl

