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UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE W
66 ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
ORAZ BITWY I EGZEKUCJI W PĘCICACH
8 sierpnia w kościele pod wezwaniem
Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz przy
Pomniku-Mauzoleum w Pęcicach odbyła
się uroczystość upamiętniająca 66 rocznicę Powstania Warszawskiego oraz bitwę i egzekucję powstańców.
Uroczystość upamiętniała także 64 rocznicę pogrzebu i poświęcenia PomnikaMauzoleum. Obchody rocznicowe zorganizowane były pod patronatem Gminy
Michałowice. Uczestniczył w nich Minister Jan Stanisław Ciechanowski, Krzysztof Grabka Wójt Gminy Michałowice, a
także przedstawiciele samorządów, rodziny pomordowanych i kombatanci.

Uroczystość rozpoczął koncert pieśni
patriotycznych w wykonaniu chóru Allegrezza
del Canto. Artyści zaśpiewali między innymi
„Serce w plecaku”, „Deszcz jesienny”, a także
trzy utwory z Powstania Warszawskiego: „Czuwaj
wiara”. „Warszawskie dzieci ” i „Marsz Mokotowa”.
Na zakończenie artyści zaśpiewali jeszcze
Modlitwę obozową i Pierwszą brygadę.
Po występie chóru rozpoczęła się msza święta
koncelebrowana, której przewodniczył ksiądz
Grzegorz Jasiński, proboszcz Parafii pod

wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w
Pęcicach, koncelebrantem był ksiądz Mariusz
Zaorski z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia
NMP w Michałowicach-Opaczy. Na początek
zabrzmiała pieśń Gaude Mater w wykonaniu
chóru. W homilii ksiądz Grzegorz Jasiński mówił
o bohaterstwie i ofierze powstańców
warszawskich i orląt pęcickich, którzy oddali
swoje życie w obronie Ojczyzny. Przywoływał
słowa z wielu polskich pisarzy i poetów, jak
choćby Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila
Norwida, Kazimierza Wierzyńskiego, Adama
Asnyka. Mówił o wierze, sensie cierpienia,
patriotyzmie i umiłowaniu Ojczyzny. Homilię
zakończył słowami wieszcza narodowego Adama
Mickiewicza: „Tylko pod tym krzyżem, tylko pod
tym znakiem Polska będzie Polską, a Polak
Polakiem”.
Po mszy nastąpił przemarsz uczestników, w
asyście kompani reprezentacyjnej Wojska
Polskiego oraz Orkiestry Garnizonu z Siedlec,
na cmentarz powstańczy, pod PomnikMauzoleum.
Uroczystość rozpoczęła się od odegrania
hymnu narodowego, prowadził ją płk Lech
Pietrzak.
cd.str 2

DOŻYNKI 201 0

Jednym z symptomów, że lato nieubłagalnie dobiega końca są dożynki - Święto
Plonów .
str 2.

RAZEM POWODZIANOM

Skala nieszczęść jakie wyrządziła tegoroczna powódź jest ogromna. Woda w wielu
miejscach zabrała cały dobytek.
str 8.

TWÓRCZE I PRAKTYCZNE
WAKACJE

Jak zrobić z niczego dzieło sztuki aranżując wnętrze, np. urządzając swój pokój. Jak
za niewielkie pieniądze upiększyć się, ugotować przysłowiową zupę z gwoździa...
str 1 0.
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Po słowie wstępnym zebranych uczestników
uroczystości przywitał Krzysztof Grabka Wójt
Gminy Michałowice. Serdecznie powitał
Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, Jagodę Miszewską Dyrektora Biura Wojewody Mazowieckiego,
Waldemara Roszkiewicza-członka Zarządu
Województwa Mazowieckiego, rodziny pomordowanych w bitwie pod Pęcicami,
kombatantów i przedstawicieli organizacji, a
w śród nich między innymi: Halinę
Jędrzejowską - Wiceprezes Związku Powstańców Polskich, Wojciecha MarcinkiewiczaPrzewodniczącego Środowiska Żołnierzy AK
IV Obwodu Warszawa Ochota, Macieja
Krokosa - Przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
Obrony Ojczyzny, Jerzego Pamrów - Prezesa
Klubu PTTK Varsovia, Tadeusza Martusewicza
- Prezesa Oddziału Stołecznego PTTK,
Marzenę Grochowską - Prezesa Towarzystwa
Przyjaciół Warszawy, a także Stanisława
Krakowskiego - Prezesa Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa.
Na uroczystość w Pęcicach licznie przybyli
przedstawiciele samorządów. Obecny był
między innymi: Jan Starzyński - Prezydent
Miasta Pruszkowa, wraz ze swoim zastępcą
Andrzejem Kurzelą, Agnieszka Kuźmińska Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn, Janusz
Rajkowski - Wójt Gminy Raszyn, Krzysztof
Turek - Wójt Gminy Stare Babice, Bogdan
Olesiński - Burmistrz Dzielnicy Warszawa
Ursus. Był również obecny Claudio Guerriero
- Burmistrz Gminy Vico Nel Lazio, z którą
gmina Michałowice utrzymuje blisko
kontakty. Naszą gminę reprezentowali
również radni i pracownicy Urzędu Gminy w
Michałowicach.
Za zasługi na rzecz upamiętniania i kul-

DOŻYNKI GMINNE

Jednym z symptomów, że lato nieubłagalnie dobiega końca są dożynki - Święto
Plonów . W tym roku gminne uroczystości dożynkowe odbyły się w Pęcicach, w
pierwszą niedzielę września.
Do stojących przed kościołem starostów,
trzymających wieniec dożynkowy, wyszedł
ks. Grzegorz Jasiński, proboszcz parafii pw.
Św. Piotra i Pawła, który powitał wszystkich
zebranych i zaprosił do kościoła. Przed ołtarzem złożono chleby, a wzdłuż ław ustawiono kosze i wieniec.
- Wraz z panem wójtem Krzysztofem idziemy
do ołtarza Bożego dziękować Bogu za ten
dar nieba, abyśmy mogli ofiarować owoc
ziemi i pracy rąk ludzkich – ten symboliczny
bochen chleba. Całuję ten chleb na znak trudu Waszej pracy rolniczej i ofiaruję go Bogu
– powiedział ks. Jasiński zwracając się do
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tywowania tradycji powstańczej na terenie
naszej gminy Minister Jan Stanisław
Ciechanowski, na wniosek Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów Obrony Ojczyzny,
odznaczył medalem "Pro Memoria"
Krzysztofa Grabkę Wójta Gminy Michałowice,
Pawła Rajskiego radnego Rady Gminy
Michałowice oraz Ewę Dymurę Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej
Wsi i Elżbietę Gąsior nauczycielkę szkoły w
Nowej Wsi.
W dalszej części uroczystości podporucznik
Rafał Szadnia odczytał apel pamięci
poległych żołnierzy, po nim nastąpiła salwa
honorowa i złożenie wieńców. Na za-

kończenie rodziny pomordowanych zapaliły
znicze.
Uroczystość pod Pomnikiem – Mauzoleum
w Pęcicach odbywa się każdego roku i
gromadzi wielu ludzi – mieszkańców naszej
gminy, którzy odwiedzają to miejsce w
kolejne rocznice Powstania Warszawskiego i
rocznice bitwy pod Pęcicami. Oddają hołd,
tym, którzy poświęcili swoje życie w walce o
wolność Polski.
W mogile Pomniku-Mauzoleum spoczywa 91
powstańców. Pochowani zostali w miejscu,
gdzie walczyli i polegli. Ponad połowa z nich
nie miała skończonych 20 lat.

przybyłych na uroczystą mszę dziękczynną.
- Dożynki są świętem wszystkich, ale przede
wszystkim kierujemy naszą myśl ku rolnikom. Ich praca w naszym kraju jest wciąż
niedoceniona. Dlatego dożynki to dzień
wdzięczności wobec tych, którzy są najbliżej
Bożego daru, którzy ciężko pracują dla nas
wszystkich – podkreślił ksiądz w wygłoszonej homilii.

Gdy uczestnicy zajęli miejsca przed sceną,
wójt Krzysztof Grabka powitał wszystkich
przybyłych. Wśród nich byli poseł Barbara
Czaplicka, radni naszej gminy, komendant
posterunku policji w Regułach, strażacy z
OSP z Nowej Wsi, pracownicy Urzędu, mieszkańcy gminy oraz goście z innych gmin.
W uroczystościach dożynkowych nie mogła
uczestniczyć Elżbieta Smolińska – Starosta
Pruszkowski. W przesłanym liście min. napisała:
- Dożynki to najpiękniejsze święto w roku
dla każdego rolnika. To czas radości i odpoczynku po całorocznej pracy. W wieńcach
dożynkowych ukryte jest głębokie przywiązanie ludzi do tradycji. Tegoroczne dożynki
są wyjątkowe, ponieważ świętowanie tegorocznych plonów nie pozwala zapomnieć
o problemach z jakimi spotykało się w tym
roku polskie rolnictwo.

Po zakończonej mszy, tuż przed kościołem, dzielono się chlebem z miodem, a następnie utworzono orszak dożynkowy. W
jednym szeregu na czele szli: starościna Bożena Więch, niosąc chleb ze starostą Jackiem
Jarzębowskim, obok wójt z żoną, z drugim
chlebem dożynkowym. Wszyscy udali się do
parku przylegającego do Dworu Polskiego.
Jego obecny gospodarz udostępnił teren
parku nad stawem dla dożynkowych gości.

Beata Izdebska
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Prowadzeniem imprezy ze sceny zajmował się Wojciech Asiński. Występowały:
Chór z Opaczy Kolonii, Stefania Widlicka z
Reguł, Chór Michałowiczanka oraz Zespół
„Jutrzenka” z Nowej Wsi.
Za wystrój dożynek odpowiedzialny był
Stanisław Zieliński z Sokołowa. Do niego należał przystrojony w płody rolne wóz. Dorodne kapusty, kalafiory, ziemniaki, pory,
ogórki, pomidory, papryka, cebula, marchew, pietruszka i sześć koszyczków malin i
inne płody, prezentowały się na i wokół wozu. Szczególne zainteresowanie wzbudzały
ludziki z dyń i kabaczków, czy prosiaczek
zrobiony z dorodnych buraków. Wystawiony wóz jest historią i służył nie tylko jako
ozdoba, ale był również przypomnieniem
niedawnych czasów. A wóz choć na obręczach, jest również resorowany. W czasach
swojej świetności najczęściej był w użyciu
„badylarzy” (tak kiedyś nazywano podwarszawskich producentów warzyw).
W czasie trwania dożynek odbywało się
wiele konkurów, min. na najładniejszy kosz
dożynkowy czy najlepszy słodki wypiek. W
konkurencji koszy - zwycięzcą okazała się
kompozycja wykonana przez wieś Reguły.
Drugie miejsce zajął kosz z Komorowa Wsi,
a trzecie – z Opaczy Kolonii.
Wyłonienie zwycięzcy w konkursie ciast, było niezmiernie trudne, gdyż wszystkie wypieki smakowały wyśmienicie. Po degustacji
pięcioosobowego jury, komisja wybrała ciasto „Migdałowa pychotka” z Opaczy Kolonii,
autorstwa Grażyny Grabki. Ciasta z konkursu wypieków trafiły do sprzedaży na stół Caritasu, jednego z wielu wystawiających się

na dożynkach. Datki finansowe i dochód ze
sprzedaży przeznaczony był na zakup przyborów szkolnych dla dzieci z rodzin, które
objęte są opieką parafii.
Odbyło się także kilka konkurencji typowo
męskich, jak Spacer Farmera czy Przeciąganie Liny. Zwycięzcą Spaceru Farmera, czyli
niesienia dwóch opon wylanych betonem,
ważących 75 kilogramów został Paweł Ruciński z Reguł, przenosząc krążki na odległość 78 metrów. Dużo emocji wzbudził
konkurs przeciągania liny. Pomimo, że zgłosiły się dwie drużyny 7-osobowe z Reguł i
Pęcic, pierwsza rywalizacja została unieważniona, gdyż kobiety pomagały
drużynie z Pęcic,
co było niezgodne z regulaminem.
W ostatecznej
jednak rozgrywce zwyciężyła
drużyna z Pęcic.
Uczestnicy konkursów nagradzani byli upominkami odgminy, wręczanymi
przez wójta Krzysztofa Grabkę
W parku w
Pęcicach goście

mogli odwiedzić wiele stoisk wystawowych. Na jednym ze nich zachęcano do adaptacji czworonogów i zbierano datki na ich
utrzymanie. Na innym – umieszczony był
wielki staropolski stół biesiadny: na wielkich
półmiskach wybór wędlin był ogromny, ponadto różnorakie pieczywo, smalec domowy, ogórki kiszone w małych beczkach i
wiele innych specjałów.
Kolejną atrakcją dla gości dożynek, była
możliwość uczestniczenia w warsztatach
garncarskich. Można było wykonać na miejscu wyroby gliniane, już wypalone, samodzielnie ozdabiano i malowano. Była to
wielka atrakcja dla dzieci, jak też i dla dorosłych. W tej zabawie wzięło udział ponad
300 osób.
Specjalnie dla dzieci przygotowano zamek
do skakania oraz pneumatyczną zjeżdżalnię
oraz ekologiczny plac zabaw, wyposażony
w zabawki i urządzenia z drewna. Najbardziej oblegane, i to nie tylko przez dzieci,
były szczudła. Można było także sprawdzić
się na równoważni lub bez śniegu -czterosobowych nartach.
O godzinie 1 6.00 rozpoczął się występ
zespołu „Biesiada Polska”, który zaprezentował min. piosenki z repertuaru przedwojennego. Nie zabrakło także przebojów
ludowych oraz biesiadnych, przy których
bawiono się do godzin wieczornych.
Roman Woźniak

Wójt gmiy Michałowice, Krzysztof Grabka serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w organizację Gminnych Dożynek 201 0.
To dzieki Państwa pomocy i zaangazowaniu tegoroczne Świeto Plonów miało tak wspaniałą oprawę.
Szczególne podziękowania kieruje do Starostów pani Barbary Więch i pana Jacka Jarzębowskiego, czuwających nad przygotowaniem
uroczystości w Pęcicach, wszystkich sołectw i osiedli, za przygotowanie pięknych kompozycji dożynkowych i słodkich wypieków, do państwa Janiny i Stanisława Zielińskich z Sokołowa - za udekorowanie kościoła i przygotowanie wystawy plodów rolnych i pysznego smalcu oraz artystów
występujących podczas dożynek, zapewniających wszystkim gościom wspaniałą oprawę muzyczną - Chóru z Opaczy Kolonii, Stefanii Widlickiej
z Reguł, Chóru Michałowiczanka oraz Zespołu "Jutrzenka" z Nowej Wsi.
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ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA NOWA WIEŚ
W sobotę, 4 września w świetlicy wiejskiej
w Nowej Wsi odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa. Otworzył je sołtys Nowej Wsi Marian Bośka, a obecni byli: wójt
Krzysztof Grabka i przewodniczący Rady
Gminy Sławomir Walendowski.
Głównym punktem sobotniego zebrania
w Nowej Wsi było podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego. Po różnych propozycjach i dyskusji
obecnych, ostatecznie głosowano nad przeznaczeniem wspomnianego funduszu na dofinansowanie zadania polegającego na
wykonaniu dokumentacji oświetlenia ulicy
Sportowej i wykonaniu ulicy Kwiatowej. Za
tym projektem głosowało 26 osób, a 4
wstrzymały się od głosu. W związku z tym
podjęta została uchwała. Na powyższe cele
przeznaczonych zostanie 40 tysięcy złotych,
zaś pozostałe 5 tysięcy 252 złote i 40 groszy
pozostanie na finansowanie działalności
świetlicy wiejskiej.
Przewidziano również czas na sprawy wniesione. Wójt Krzysztof Grabka i Przewodniczący Sławomir Walendowski odpowiadali na
liczne pytania przybyłych mieszkańców. Dotyczyły one między innymi odwodnienia terenu przy Smugu (procedura została
uruchomiona, kompletowana jest dokumentacja). Mieszkańcy dopytywali się także o
stan prawny szkoły ( ta sprawa wymaga
zmiany granic Nowej Wsi i Granic). Jeżeli

chodzi o budowę boiska „Orlik”, to została
ona wstrzymana do czasu odwodnienia terenu. Proszono również o poprawę stanu ulicy
Warszawskiej przy wejściu na stację WKD.
Po zakończeniu zebrania Sołtys Marian
Bośka zaprosił wszystkich na ognisko. Strażacy z OSP w Nowej Wsi przygotowali dla
mieszkańców grochówkę, były również kieł-

baski, a dla najmłodszych słodycze. Piękna,
słoneczna pogoda sprzyjała rekreacji na
świeżym powietrzu. Rozmawiano, żartowano, śpiewano.
Popołudnie minęło w radosnej atmosferze.

termin zakończenia robót to sierpień 201 2r. (z
zapewnieniem przejezdności na 05.201 2r.)
W ramach inwestycji wykonawca wybuduje
dwie jezdnie po trzy pasy ruchu z 4 m pasem
dzielącym oraz 2,5 m pasami awaryjnymi po
obu stronach trasy. Trasa wyposażona będzie
w urządzenia ochrony środowiska, min. ekrany
akustyczne.
Zgodnie z założeniami Inżyniera Ruchu, w
miejscach, gdzie prowadzone będą roboty na

istniejących drogach, kierowcy będą mieli do
dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdą stronę.
Informacje o utrudnieniach będą podawane
na bieżąco, na stronie internetowej kontraktu
prowadzonej przez nadzór inwestorski, wybrany
w drodze przetargu nieograniczonego.
Projekt jest przewidziany do współfinansowania
ze środków Unijnych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

RUSZYŁA BUDOWA S2
W lipcu br. Wojewoda Mazowiecki podpisał decyzję o pozwoleniu na budowę dla
inwestycji polegającej na budowie drogi
ekspresowej S-2, na odcinka biegnącym
min. przez gminę Michałowice ( od węzła
Konotopa do węzła Lotnisko).
Wykonawca robót konsorcjum firm Bilfinger
Berger Polska SA, PRM Mosty-Łódź S.A., PUT
Intercor Sp. z o.o rozpoczał prace. Wartość
inwestycji wynosić ma 908 mln. zł. Planowany

Anna Tyszko

Źródlo:www.drogi.waw.pl

Szanowni Mieszkańcy
Urząd Gminy Michałowice uprzejmie prosi Mieszkańców o powstrzymanie się od samowolnych nasadzeń roślin w pasach dróg. Liczne ostatnio
przypadki sadzenia roślin na każdej wolnej przestrzeni przy drogach w sposób nieprzemyślany, wprowadzają chaos estetyczny, a przede wszystkim,
poprzez ograniczenie widoczności, stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu na drogach (szczególnie w pobliżu skrzyżowań i zjazdów).
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów w pasie drogowym należy do
zarządcy drogi.
Sadzenie nowych drzew pod koronami już rosnących, albo w pasie drogi, nie służy samym drzewom, ale również pozbawia Państwa w przyszłości
wygodnych chodników, ścieżek rowerowych, stwarza problemy przy budowie podziemnej infrastruktury i powoduje zagrożenie w ruchu drogowym.
Spróbujmy, zatem pochopnymi działaniami nie zakłócać ładu przestrzennego i dążyć do osiągnięcia harmonijnego, uporządkowanego i czytelnego
krajobrazu.
Jeszcze raz prosimy o wykazanie się troską o wspólne dobro i podporządkowanie się naszym zaleceniom.
Z poważaniem
Krzysztof Grabka
Wójt Gminy Michałowice
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GMINA MICHAŁOWICE
WŚRÓD
1 00 NAJLEPSZYCH GMIN WIEJSKICH
RANKINGU RZECZPOSPOLITEJ

Po raz kolejny gmina Michałowice znalazła się w gronie najlepszych gmin wiejskich w "Rankingu Samorządów
Rzeczpospolitej". Wśród 1 576 gmin wiejskich istniejących w całym kraju - uplasowaliśmy się na 51 miejscu, w woj.
mazowieckim, w którym funkcjonuje 229
gmin - zajęliśmy 2 pozycję.
W tym roku ranking Rzeczpospolitej został
sporządzony już po raz 1 2. Zostały uhonorowane w nim te samorządy, które dbają o rozwój
gmin i miast, stale podnoszą poziom życia
mieszkańców. Wyłonienie laureatów odbyło się
dwuetapowo, w 3 kategoriach - najlepsze miasto na prawach powiatu, najlepsza gmina miejska i miejsko-wiejska oraz najlepsza gmina
wiejska.
I etap został przygotowany na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i wyłonił on w naszej kategorii 250 gmin wiejskich. Punktowane
w nim były przede wszystkim jednostki, które w
najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami

„ORLIK 201 2”

Już wkrótce na terenie gminy Michałowice powstanie boisko „Orlik 201 2”, z którego będą mogli korzystać wszyscy nasi
mieszkańcy. Będzie ono usytuowane w
Sokołowie, przy ul. Wspólnoty Wiejskiej.
Program „Moje boisko – Orlik 201 2” zakłada budowę nowoczesnych, bezpiecznych i
ogólnodostępnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym.
Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury

INWESTYCJE, MODERNIZACJE
REMONTY
•

•

oraz dokonywały największych
inwestycji w latach 2006-2009.
W II etapie organizatorzy wysłali ankietę do wytypowanych
z I etapu samorządów, co pozwoliło na uzyskanie kolejnych
danych dotyczących min. rozwoju gminy, jakości zarządzania czy poziomu edukacji.
Ostatecznie sklasyfikowano
1 00 najlepszych gmin wiejskich, w tym także naszą gminę.
Zwycięzcami zostały następujące samorządy: kategoria
miast na prawach powiatu –
Poznań (woj. wielkopolskie),
kategoria gmin miejskich i
miejsko-wiejskich - Kórnik (woj.
wielkopolskie), kategoria gmin
wiejskich – Zabierzów (woj.
małopolskie).

sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Kompleks będzie się składał z boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej, o
wymiarach 30 m x 59 m oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 1 9,1 m x 32.1 m . Boisko wielofunkcyjne
będzie przystosowane do takich dyscyplin sportowych jak: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna jak również badminton czy tenis. Całość
będzie oświetlona, ogrodzona i monitorowana. Termin zakończenia prac 31 .1 0.201 0 roku.

nam obiekt jest Tamex- Obiekty Sportowe z Warszawy. Budowa finansowana jest z budżetu gminy Michałowice oraz przez Ministerstwo Turystyki
i Sportu.
"Orlik 201 2" to kolejne miejsce powstające na
terenie naszej gminy ( oprócz budowanych 4
stref rekreacji i już istniejących 3 ogródków jordanowskich), które zapewni mieszkańcom możliwość aktywnego wypoczynku.
UG

Wartość budowy kompleksu w Sokołowie wyniesie 1 .1 77.062,40 zł. Firmą, która wybuduje

BIEŻĄCE INFORMACJE GMINY

Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami
wodociągowymi i przykanalikami sanitarnymi oraz budowę przepompowni
ścieków z zasilaniem elektrycznym i
przewodu tłocznego w ulicy Tęczowej
w Komorowie Wsi. Termin wykonania
30 kwietnia 201 1 r.

Rozpoczęto przebudowę ul. Daniłoskiego, na odcinku od ul. Sienkiewicza w
Piastowie do końca w Regułach oraz ul.
Baczyńskiego w Regułach Termin wy-

dowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Opaczy Kolonii i ul. Wandy w Nowej Wsi.

ko- nania 31 grudnia 201 0 r.
•

•

•

Rozpoczynają się prace związane z przebudową ul. Regulskiej(na odcinku od ul.
1 1 -ego Listopada do ul. Kolejowej) w Michałowicach. Termin wykonania 30 czerwca 201 1 r.
Rozpoczęto prace związane ostało rozstrzygnięte postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie studni - ujęcia wód
podziemnych z utworów czwartorzędowych dla Komorowa. Termin wykonania
30 kwietnia 201 1 r.
Trwa postępowanie przetargowe na bu-

•

Trwa postępowanie przetargowe na remont ulic i dróg o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej i z żużla na terenie Gminy oraz remont dróg - równanie i profilowanie.

•

Trwają prace związane z przebudową ul.
Szkolnej w Michałowicach, ul. Kraszewskiego, ul. Kurpińskiego i ul. Ireny w
Komorowie.
UG
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PRZEJRZYSTA POLSKA - PRZEJRZYSTA GMINA
29 lipca br., w budynku Urzędu Gminy Michałowice, Grażyna Wojciechowicz z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
przedstawiła raport, dotyczący realizacji
zasady partycypacji społecznej w gminie
Michałowice. Zasada partycypacji społecznej była realizowana w ramach akcji
„Przejrzysta gmina”.

W latach 2005-2006,
z inspiracji i przy
współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, gmina
Michałowice wdrażała program „Przejrzysta Polska”.
Program ten realizuje
zasady dobrego rządzenia, tzn.: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji
społecznej, przewidywalności, fachowości i
rozliczalności.
Głównym tematem spotkania w Urzędzie
Gminy Michałowice było omówienie realizacji zasady partycypacji społecznej, wdrażanej
poprzez realizację programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi, zarejestrowanymi na terenie naszej gminy.
Definicję zasady partycypacji podaje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
ZASADA PARTYCYPACJI: mieszkańcy mają
praktyczną możliwość uczestniczenia w decydowaniu o działaniach, kierunku rozwoju,
przyjmowanych rozwiązaniach w swojej gmi-

PIĘKNY JUBILEUSZ
PANI ZOFII

W dniu 1 9 lipca br. Zofia Żuber, mieszkanka Komorowa skończyła 1 00 lat W tym
dniu rodzina, przyjaciele, znajomi, a także
wójt gminy Krzysztof Grabka, wspólnie z
jubilatką świętowali tę wspaniałą rocznicę
urodzin.
Pani Zofia urodziła się 1 9.07.1 91 0r w Pęchratce (woj. podlaskie). W 1 937 roku wyszła
za mąż za wdowca zostając matką dla osieroconych 3 chłopców (1 6, 4 i 1 rok). Ze swojego
małżeństwa miała 2 dzieci. Trudne lata wojenne odcisnęły się osobistym bólem matki i
żony. W 1 941 roku straciła syna i męża i od tego momentu wychowywała 4 dzieci sama.
Aktualnie jest babcią dla 9 wnuków, 1 7 prawnuków i 9 praprawnuków. Cieszy się dobrym (jak na ten wiek) zdrowiem. Jest osobą
bardzo ciepłą, pogodną i pełną optymizmu.
Jest dumna ze swojej licznej rodziny.
Zofia Żuber jest mieszkanką Komorowa
od ponad 40 lat.
Jubilatce życzymy 200 lat!!
UG
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nie czy mieście.
- Partycypacja jest normą, a nie odświętnym
hasłem wyborczym – podkreślają działacze
tej fundacji.
Na terenie gminy Michałowice zarejestrowane są następujące organizacje: Klub Piłkarski „Anprel”, Stowarzyszenie K 40,
Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Wsi,
Uczniowski Klub Sportowy „Komorów”, UKS
Nowa Wieś „1 0”, Klub Zdrowie, Towarzystwo
Przyjaciół Komorowa „Komorowanie, Koła
emerytów, rencistów i inwalidów w: Michałowicach, Regułach, Opaczy Kolonii, Nowej
Wsi, Komorowie. Funkcjonują ZHP i ZHR.
Przy Zespole Szkół w Michałowicach działa
Klub Szachowy „Hetman Michałowice”.
Działają grupy nieformalne: szóstka piłkarska, chór emerytów „Michałowiczanka”, chór
dzieci i dorosłych mieszkańców sołectwa
Opaczy Kolonii, koła przykościelne (np. różańcowe, rodzin nazaretańskich, biblijne,
młodzież spotyka się przy kościele, chór, zespół młodzieżowy śpiewający na mszy wieczornej, dziecięcy chór przy kościele pw.
Wniebowzięcia NMP w Michałowicach
„Dzwoneczki”).
Jak powiedziała Grażyna Wojciechowicz z
fundacji, wygłaszając referat: „Jednym z wyznaczników jakości partycypacji społecznej
gminy jest liczba organizacji pozarządowych
oraz grup nieformalnych działających na jej
terenie. Wskaźnik ten jest dość wysoki dla
gminy Michałowice. Według danych urzędu
istnieje tu 1 4 organizacji pozarządowych”.

Referat oraz dyskusja dotyczyły zasad lokalnej demokracji oraz rzeczy konkretnych,: w tym
finansów. W 2007 r. wysokość dotacji gminy Michałowice wynosiła 97 tys. zł, w 2008 – 1 00 tys.,
2009 – 1 02 tys., a na 201 0 wynosi 1 42 tys. zł.
Czy organizacjom zarejestrowanym na terenie gminy Michałowice wystarcza pieniędzy?
O komorowskim Stowarzyszeniu K40 Grażyna Wojciechowicz w raporcie napisała:
„Szczególnie aktywnie działa Stowarzyszenie
K40, organizując koncerty, festiwale, spotkania, wystawy i inne imprezy kulturalne dla całej społeczności tej i sąsiednich gmin”.
Wiceprzewodnicząca K40 Lucyna Kowalska
stwierdziła, iż na organizację imprez stowarzyszenie raczej nie potrzebuje więcej pieniędzy. Jak podkreśliła: - Nigdy nie spotkaliśmy
się z niechęcią urzędu, wręcz przeciwnie.
Współpraca z urzędem układa się świetnie.
Urząd otwarty jest na nasze propozycje.
Grażyna Wojciechowicz z fundacji zwróciła
uwagę na aktywną działalność jednostek organizacyjnych gminy, takich jak: biblioteki w
Komorowie i Michałowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe
z terenu gminy, „które organizacyjnie i merytorycznie wspierają organizacje pozarządowe
i grupy nieformalne”.
Zastanawiano się, jak do tej pory w naszej
gminie były przeprowadzane konsultacje
społeczne i jak powinny być przeprowadzane
Stanisław Szałapak

Z GMINY MICHAŁOWICE

DIAMENTOWE GODY

Każdy jubileusz jest doskonałą okazją do spotkań i świętowania. Także w naszej gminie, na ostatniej XLV sesji Rady Gminy Michałowice w dniu 08 lipca br., mieliśmy okazję
do wspólnego celebrowania.
Jubileusz małżeństwa obchodzili Państwo
Danuta i Stefan Szczodrzy, zamieszkali w
Michałowicach, którzy spędzili wspólnie 60 –
lat!!! Gratulujemy tak pięknej rocznicy ślubu.
Małżeństwo, to wspólna droga przez życie,
wspólne przeżywanie i tych dobrych, ale także
złych chwil. Związek, który trwa już ponad pół
wieku, oparty jest nie tylko na miłości do drugiej
osoby, ale także wzajemnej tolerancji i
wyrozumiałości oraz poszanowaniu rodziny.
Państwo Szczodrzy, z rąk wójta Krzysztofa
Grabki oraz przewodniczącego Rady Gminy
Sławomira Walendowskiego, wraz z
najserdeczniejszymi życzeniami zdrowia i
kolejnych lat spędzonych razem, otrzymali
grawerowany dyplom, upamiętniający 60.
rocznicę ślubu oraz kwiaty. Wszystkie osoby,
zgromadzone w czasie sesji na sali, obdarzyły
jubilatów gromkimi brawami.
Państwo Danuta i Stefan Szczodrzy mają 3
dzieci, 6 wnuków oraz 2 prawnuków.
Jeszcze raz gratulujemy wspanialej rocznicy
i życzymy szczęśliwego pożycia małżeńskiego.
UG

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 201 0/201 1

To już koniec wakacyjnego odpoczynku. Rok szkolny 201 0/201 1 został oficjalnie
rozpoczęty. We wszystkich placówkach oświatowych zabrzmiał dzwonek. Po ponad 2
miesięcznej przerwie uczniowie wrócili do szkół.
1 września to data znamienna dla wszystkich z
nas. Tego dnia 1 939 roku rozpoczęła się II wojna
światowa, a każdego roku 1 września dzieci i
młodzież w Polsce rozpoczynają nowy rok
szkolny. Tak też było i w tym roku.
Na uroczystych apelach obecny był wójt gminy
Michałowice Krzysztof Grabka, który życzył
wszystkim uczniom i nauczycielom zapału do
pracy oraz entuzjazmu w nowym roku szkolnym.
W gminnych szkołach i przedszkolach naukę
rozpoczęło ponad 2360 dzieci i młodzieży. Do
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
(szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) –
uczęszczać będzie 970 uczniów, Zespołu Szkół
(szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz Gminnego
Przedszkola w Michałowicach - 839, zaś Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi
(przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum)
- 557 wychowanków.
W naszej gminie po raz pierwszy naukę w
klasach 1 rozpoczęło 209 uczniów, w tym 29
sześciolatków. Jedni uczniowie wkraczają i
dopiero zapoznają się ze światem szkolnych
obowiązków, innych, już tych nieco starszych,
czekają egzaminy sprawdzające wiedzę. Już w
kwietniu uczniowie klas szóstych będą pisali

sprawdzian, kończący ich naukę w szkole
podstawowej. Gimnazjalistów czeka poważny
egzamin w połowie kwietnia, zaś na początku
maja 201 1 r. egzamin dojrzałości będą zdawać
licealiści. Przed nimi 8 miesięcy pracy i

doskonalenia wiedzy. Jednak po drodze, w
połowie lutego szansa na odpoczynek– ferie
zimowe, a już za niecałe 1 0 miesięcy - ponownie
wakacje.
UG
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POSŁANKA Z KOMOROWA

Barbara Czaplicka z Komorowa zastąpiła w ławach poselskich Bronisława Komorowskiego, to ona w wyborach do sejmu w 2007 roku zajęła 6 miejsce (był to najwyższy wynik
wśród kandydatów PO, którzy nie zdobyli poselskiego mandatu).

Gdzie Pani się urodziła i spędziła dzieciństwo?
Urodziłam się w Warszawie na Mokotowie i
tam spędziłam swoje młode lata.

W tamtym czasie założyłam wraz z mężem
Gazetę Komorowską, będąc od 1 976 roku
mieszkanką Komorowa. Później przyszła praca w radzie gminy Michałowice. Przerwana
na kilka lat, na czas organizacji przychodni
NZOZ w Komorowie. Po przerwie, trwającej
jedną kadencję, powróciłam do pracy społecznej. Dwie kadencje spędziłam w RadziePowiatu Pruszkowskiego. Pierwszy raz
dostałam się z listy tworzonej przez PiS.
Szybko przekonałam się, że sposób działania
niektórych osób z tego ugrupowania mi nie
odpowiada. Wystąpiłam i zostałam „wolnym
strzelcem”. Dopiero później przeszłam do
PO. Obecnie jestem wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Jakie kwiaty Pani lubi i pamięta ze swej
młodości i o jakie dba?

Moja szkoła średnia to liceum Narcyzy Żmichowskiej na ul. Klonowej 1 5, prawie przy pl.
Unii Lubelskiej w Warszawie. Po zdaniu matury w 1 966 roku rozpoczęłam studia w Akademii Medycznej w Warszawie. Jestem lek.
med. pediatrą.

Lubię bardzo storczyki i bzy. Z młodości pamiętam groszek pachnący, kupowany
nauczycielom na zakończenie roku szkolnego.
W ogrodzie nie mam kwiatów. Brak na nie
czasu. Są tylko drzewa, krzewy i trawnik oraz
winogrono. Z owoców robimy z mężem
pyszne własne wino.

Pani praca w samorządach.

Jaką książkę bierze Pani do poduszki?

Proszę coś powiedzieć na temat swojego
wykształcenia.

Z samorządami związana jestem od ponad
20 lat. Od chwili powstania komitetów obywatelskich i początków „Solidarności”.

Ostatnio najczęściej czytam książki
przygodowe i podróżnicze. Obecnie czytam
Williama Young „Chata”.

RAZEM POWODZIANOM
Skala nieszczęść jakie wyrządziła tegoroczna powódź jest ogromna. Woda w wielu miejscach zabrała cały dobytek.
Z pomocą spieszą mieszkańcy innych części kraju, niestety w coraz mniejszym zakresie.

Wśród poszkodowanych są rodziny z
dziećmi, wymagające szczególnej pomocy
i troski.
Do takiej rodziny, 4 sierpnia, w ramach
akcji organizowanej przez Wójta Gminy Michałowice „Razem Powodzianom”, udali się
pracownicy z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowej Wsi wraz z dwójka wolontariuszy – Panem Włodzimierzem Narczykiem i Panią Pauliną Janas.
Pani Aneta wraz z mężem Zbigniewem i
czwórką dzieci mieszka w jednej z dotkniętych powodzią miejscowości – Nowosiadło,
gmina Słubice w powiecie płockim. Powódź
nie tylko zniszczyła ich dom, ale także pochłonęła pola uprawne, które stanowiły jedyne źródło utrzymania rodziny. Mimo, że fala
kulminacyjna przeszła jakiś czas temu, to do
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Jak mija wolny czas i jak odpoczywa się w
czasie urlopów?
Do niedawna było to wychowanie czwórki dzieci
- dziś już dorosłych. Jeżeli mogę to chętnie
jeżdżę na narty. Najdalej byłam na
trzytygodniowej wycieczce letniej nad
norweskimi fiordami. Przepiękna pogoda. Lato
i fiordy. Byliśmy najdalej na północ na przylądku
Nordkapp, celu pielgrzymek turystów z całego
świata. Wzięliśmy trzy latarki a o dwunastej w
nocy można było czytać jak przy dziennym
świetle.
Najdalej na południe byłam na zorganizowanej
wycieczce na Sycylii.

Jak płyną przygotowania do pracy poselskiej?

Już prowadzę rozmowy o utworzeniu dwóch
biur poselskich w Warszawie i w Pruszkowie.
Nie będę posłanką etatową. Moja kadencja to
tylko ponad rok. Pozostaję dalej lekarzem
praktykującym w NZOZ „ARKA” w Komorowie.
W sejmie chciałabym zająć się ochroną zdrowia
i samorządami. Problemem może być tylko to,
że każdy klub ma określoną liczbę miejsc w
komisjach. Miejsca przydzielone mogą być już
obsadzone.
Dziękuję za rozmowę.
Roman Woźniak
Wywiad został przeprowadzony przed
zaprzysiężeniem Pani Barbary Czaplickiej na
Posła RP.

Z GMINY MICHAŁOWICE

dziś widać jej skutki. Pomoc jest potrzebna
każdego dnia. Rodzina otrzymała już pomoc
rzeczową w formie żywności, środków czystości i odzieży. Teraz potrzebują rąk do pracy, aby odnowić to co było przed powodzią.
W trakcie pobytu pracownicy GOPS i wolontariusze pomagali sprzątać spalony dach,
który stanowi niepotrzebne obciążenie dla
budynku. Dach spłonął 4 lata temu. Rodzina
nie zdążyła usunąć skutków tamtej tragedii a
już została dotknięta kolejną. Najpierw ogień
teraz woda.
Dom Państwa Anety i Zbigniewa został zalany aż do połowy okien. Aktualnie woda jest
jeszcze w piwnicy. Pozostała część jest już
osuszona. Aktualnie rodzina mieszka w kontenerze, otrzymali je na 6 miesięcy. Kiedy będą mogli znów zamieszkać w swoim domu,
nie wiadomo.
Rodzina stoi przed dylematem remontować
parter czy też może wykańczać poddasze?

Decyzja jest trudna, gdyż do tej pory nie było
rzeczoznawcy, który wypowiedziałby się na
temat stanu fundamentów. Rodzina z tych samych przyczyn nie może się ubiegać o potrzebną pomoc rządową. Pomimo tych
trudnych doświadczeń chcą pozostać w rodzinnym miejscu, to jest ich całe życie, więc
będą walczyć o swój dom. Już przystąpili do
prac remontowych, zrobiono pierwsze wylewki. Kolejna za jakieś 2-3 tygodnie.
W trakcie swego pobytu u Państwa Anety i
Zbigniewa pracownicy ośrodka przekazali pomoc od Towarzystwa Komorowianie, rodzinie
zakupiono 1 800 kg cementu, jest to dla rodziny na tę chwilę obok rąk do pracy najbardziej
potrzebna pomoc. Takich rodzin jak państwa
Anety i Zbigniewa jest więcej. Nie zapominajmy o ich nieszczęściu i nieśmy pomoc, będzie
ona potrzebna jeszcze przez długi czas.

W imieniu wójta gminy Michałowice,
Krzysztofa Grabki, chcielibyśmy podzię-

kować wszystkim ludziom wielkiego
serca, którzy dotychczas okazali swą
pomoc i solidarnie włączyli się w akcję na
rzecz poszkodowanych w powodzi.
Przekazane przez Państwa dary pomogły
tym, którym żywioł zabrał niemalże
wszystko.
Dziękujemy za bezpłatny transport
darów Panu Pawłowi Troniarzowi z Opaczy
Kolonii, prowadzącemu Usługi Transportowe
TRON TRANS.
Wszystkie osoby, które w dalszym ciągu
będą chciały udzielać wsparcia poszkodowanym, zapraszamy do kontaktu z organizacjami pozarządowymi, które koordynują akcję
pomocową: www.powódź.ngo.pl Można
również zgłaszać się do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s
w Nowej Wsi do p. Joanny Zarazińskiej.
GOPS

FESTYN W KALISZOWYM GAIKU

W ostatnią sobotę sierpnia, odbył się
w Kaliszowym Gaiku w Komorowie Wsi,
festyn dla najmłodszych. Wśród atrakcji
były przejażdżki dorożką i na kucykach,
lepienie z gliny i malowanie glinianych
naczyń, dmuchany zamek, a także przedstawienie dla najmłodszych „Król lasu”.
Rodzice mogli skorzystać z usług medycznych Przychodni Lekarskiej „Zdrowie”, zmierzyć ciśnienie, poziom cukru
i cholesterolu, a także poddać się badaniu spirometrii.

Krzysztof Grabka, wójt Gminy Michałowice, podczas festynu w Kaliszowym Gaiku,
powiedział, że stał się on tradycją w Komorowie. I dodał, że uśmiechnięte i zadowolone
buzie dzieci, to ogromna radość, bo szczęśliwe dzieciństwo to wielki kapitał w dorosłej
przyszłości. Wyraził nadzieję, że wszystkie
dzieci pierwszego września z radością i zapałem rozpoczną nowy rok szkolny. Życzył im
zaangażowania w pracy i dobrych wyników
w nauce.
Każdego roku, ostatni weekend wakacji, to
dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy okazja, aby wspólnie spędzać czas.
W tym roku pogoda była bardziej łaskawa.
Nie padał deszcz, więc wszyscy świetnie się
bawili. Festyn rozpoczął się mini turniejem
tenisowym. Nieco później dla rodziców zorganizowany został pokaz ćwiczeń jogi.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stanowisko garncarza, gdzie wspólnie,
przy niewielkiej jego pomocy, dzieci robiły
naczynia z gliny. Później mogły kolorowymi
farbami zdobić wcześniej przygotowane
gliniane dzbanki, misy i puchary. W tym roku
dzieci miały okazję obejrzeć bardzo
edukacyjną bajkę zatytułowaną „Król lasu”.
Aktorzy sugestywnie przekonywali, że nie
można śmiecić w lesie, że las jest wtedy

piękny, gdy jest czysty. Odbywały się
również konkursy. W drugiej części wystąpił
na scenie Hugo – świetnie znana wszystkim
dzieciom postać telewizyjna. A wraz z Hugo
na scenie pojawił się Wojciech Asiński.
Aktorzy prezentowali skecze i różnego
rodzaju konkursy. Nagrodą główną był
odtwarzacz MP4. Wręczył ją Krzysztof
Grabka.
Atrakcją nie tylko dla dzieci, ale również i dla
dorosłych, był pokaz tresury psów.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się
badania lekarskie, które wykonywali
pracownicy komorowskiej Przychodni
Lekarskiej „Zdrowie”, robili badania: mierzyli

ciśnienie krwi, a także poziom cukru i cholesterolu. Można beż było wykonać badanie
spirometrii, czyli przebadać wydolność pracy
płuc.
Kaliszowy Gaik jest miejscem, które świetnie
znają komorowskie dzieci i ich rodzice.
Codziennie wielu maluchów bawi się w piaskownicy, huśta się i zjeżdża ze zjeżdżalni,
wspina się i korzysta z zabawek, które znajdują się na terenie placu zabaw. Dzieci
przychodzą też do Kaliszowego Gaiku, po to,
by karmić kaczki, które pływają w pobliskim
stawiku. Jest to miejsce urocze, pięknie
położone i zadbane.
Beata Izdebska
9
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NOWI MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY
Kornelia Omernik
Opacz Kolonia
ur. 1 9.06.201 0
3960 g, 57 cm

Wiktor Kobylec

Komorów
ur. 30.06.201 0

TWÓRCZE I PRAKTYCZNE WAKACJE

Jak zrobić z niczego dzieło sztuki aranżując wnętrze, np. urządzając swój pokój.
Jak za niewielkie pieniądze upiększyć się,
ugotować przysłowiową zupę z gwoździa,
przyrządzić pyszne sałatki; stworzyć stronę WWW, zająć się administracją biurową;
dostać pracę albo założyć własną firmę –
stosując techniki autoprezentacji.

Takimi sprawami – pod kierunkiem instruktorów - zajmowało się dwadzieścioro
młodych ludzi z gminy Michałowice w czasie
wakacji. Były to warsztaty zorganizowane
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Nowej Wsi dla młodzieży w wieku 1 5-25 lat,
w ramach Programu Aktywności Lokalnej
projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju”, współfinansowanego przez Europejski
Fundusz Społeczny w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Autorką koncepcji warsztatów jest kierownik GOPS Iwona Radzimirska, projekt realizowali pracownicy socjalni GOPS Ewa Zalewska
oraz Marek Adamiak, a grupę kursantów obsługiwała firma QUERCUS OPTIMA pod kierunkiem Anny Czajowskiej – zatrudniając
fachowców z danej dziedziny oraz zapewniając materiały szkoleniowe: broszury oraz
sprzęt, np. maszynę do szycia, naczynia kuchenne i wszelkie materiały do prowadzenia
zajęć, jak: pasmanterię, środki kosmetyczne,
żywność…
Najczęściej korzystano z niedawno wybudowanej świetlicy w Opaczy Kolonii (klimatyzacja, zaplecze socjalne itp.), gdzie odbyły się
4 kursy, 2 kursy zorganizowano w świetlicy w
Nowej Wsi, a jeden w Zespole Szkół w Komorowie w pracowni komputerowej.
Oto lista szkoleń:
1 . Rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji
2. Wizaż i stylizacja
3. Aranżacja wnętrz
4. Mała gastronomia
5. Warsztat komputerowy, administracja biurowa
6. Zajęcia z doradcą zawodowym wraz z kursem przedsiębiorczości oraz indywidualne
konsultacje z doradcą zawodowym
7. Warsztaty twórcze
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Zajęcia prowadzili: jubiler, kucharz, krawcowa, informatyk, księgowa, ekonomista, socjolog i doradca zawodowy.
Daria Puchalska z Pęcic Małych tak powiedziała na kursie aranżacji wnętrz 1 4 lipca w
świetlicy w Opaczy Kolonii: - Gdyby nie dwie
moje koleżanki Paulina i Patrycja to bym z
pewnością nie skusiła się. Szkolenia bardzo
mi się podobają. Wszystko dokładnie jest tłumaczone. Można połączyć przyjemne z pożytecznym. Tylko niekiedy mam problemy z
maszyną do szycia. Moja mama jest z wykształcenia krawcową. Przedstawię jej moje
pomysły i może coś wspólnie wymyślimy. Cały dom zmienię.
Paulina Frankowska dodała: - Oczywiście że
warto przyjeżdżać na te zajęcia, ze względu
na atmosferę pracy oraz zdobywane umiejętności i wiedzę. Jest wesoło, sympatycznie, miło. Możemy porozmawiać na każdy temat,
dowiedzieć się wielu interesujących i praktycznych rzeczy. Na przykład jak dbać o cerę,
wygląd, jak umalować się, uczesać.
- Z prostego materiału i sznurka można coś
takiego pięknego zrobić – powiedziała pokazując wykonaną przez siebie zasłonę Patrycja
Osińska. – Uczymy się tutaj, jak zrobić z nicze-

go dzieło sztuki. Będziemy rozwijały te zainteresowania oraz zdobywały i udoskonalały
umiejętności. Na kursach często po raz
pierwszy zapoznajemy się z umiejętnościami.
- Nasza młodzież jest świetna. Są chłonni wiedzy, twórczy, spontaniczni – mówi socjolog
psychologii społecznej Anna Czajowska, właścicielka firmy QUERCUS OPTIMA. – Tu na
warsztatach młodzi ludzie wykonują rzeczy,
których nie kupi się nigdzie. Są to projekty indywidualne.
Jak stwierdziła zaraz po zakończeniu szkoleń Iwona Radzimirska, kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej:
– Trudno jeszcze mówić o ostatecznych efektach i rezultatach. Podsumowanie jest planowane na wrzesień. Teraz mogę powiedzieć,
że przygotowana przez GOPS oferta pozwoliła uczestnikom w ciekawy sposób spędzić
wakacje (są to opinie kursantów); w sympatycznej atmosferze nabywać umiejętności
oraz odkrywać swoje predyspozycje i talenty.
Udział w warsztatach stał się również początkiem świadomego planowania rozwoju zawodowego.
Stanisław Szałapak
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IV TURNIEJ
MICHAŁOWICE CUP
Na obiekcie sportowym Zespołu Szkół w
Michałowicach trwa IV Turniej Michałowice Cup w piłce nożnej.
Pierwsze rozgrywki tego turnieju odbyły się w dniach 24-25 lipca, drugie - 1 4-1 5
sierpnia, kolejne odbędą się we wrześniu.
I Turniej Michałowice Cup został zorganizowany w 2007 r. na nowo otwartym
obiekcie sportowym przy Zespole Szkół w
Michałowicach przez Pawła Stelmaszewskiego - instruktora sportu i rekreacji tego
zespołu szkół. W tym roku Paweł Stelmaszewski organizuje IV Turniej.
Przypomnijmy, w turniejach biorą udział
sześcioosobowe drużyny (w tym roku do teraz zgłosiło się 1 0 drużyn) w tzw. kategorii
open (czyli kto zgłosi się, to gra) najczęściej
dwudziestolatków, przeważnie z miejscowości gminy Michałowice, ale również z ościennych gmin. Turnieje mają charakter
międzynarodowy: bierze w nich udział drużyna Turków, mieszkających i pracujących
na terenie naszej gminy. W tych rozgrywkach cudzoziemcom nie udało się zebrać
drużyny.
Mecze trwają w czasie rozgrywek 2 razy po
1 2 minut, a od ćwierćfinałów 2 razy po 1 5
minut.
- W ten sposób promowany jest zdrowy
tryb życia – podkreśla Paweł Stelmaszewski.
- Rozgrywki są swoistym podsumowaniem
codziennych zajęć ze sportu i rekreacji, na
które istnieje wielkie zapotrzebowanie w naszej gminie. W czasie wakacji i podczas roku
szkolnego na obiekcie sportowym w Michałowicach zajęcia odbywają się codziennie.
Obiekt ten wykorzystuje się maksymalnie.
Największą popularnością cieszy się oczywiście piłka nożna, ale sporo osób gra też w
siatkówkę i koszykówkę, ale też uprawia lekką atletykę. Zimą mieszkańcy jeżdżą na łyżwach na sztucznym lodowisku.
- Rozgrywki sportowe integrują społeczność
– dodał Paweł Stelmaszewski.

– Podczas gry w piłkę nożną emocje niekiedy
sięgają zenitu. Dlatego gra może być nauką
panowania nad emocjami;
nauką postępowanie fair play, kształtowania
poczucia sprawiedliwości – zakończył wypowiedź instruktor.
W tegorocznych 1 . rozgrywkach (24-25 lipca) zwyciężyła „Legia”, (nie jest to oczywiście
„Legia” Warszawa, tylko „Legia” z Michałowic), drugie miejsce zajęła The A Team, a
trzecie drużyna „Komorów”.
W 2. rozgrywkach pierwsze miejsce zajęła
również „Legia”, drugie miejsce wywalczyła
The A Team z Michałowic, a trzecie – drużyna
„Komorów”.
Królem strzelców został Ludomir Kalukiewicz
z drużyny „Komorów”, strzelił 1 6 goli.
Najlepszym zawodnikiem rozgrywek okazał
się Konrad Osiński z The A Team, najlepszym
bramkarzem - Igor Marszałek – (też The A
Team), a ulubieńcem publiczności został
Rafał Jabłoński z drużyny „Jutrzenka” Team z
Salomei.
Po dwóch rozgrywkach w IV Turnieju
Michałowice Cup prowadzi drużyna „Legia” z
Michałowic. Jej kapitan, Marcin Rusek nie grał
w sobotnich meczach 2. rozgrywek (tj. 1 4

MEDALOWA PASSA UKS KOMORÓW

Koszykarze z UKS Komorów nie zwalniają
tempa. W tym roku, poza udziałem w lidze
na Mazowszu, chłopcy uczestniczyli w
wielu turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych, zarówno zorganizowanych
w kraju, jak i za granicą.
Ciągłe turnieje i zawody, a zwłaszcza treningi, nie pozwalały na chwilę podsumowania, co słychać w UKS KOMORÓW.
W 201 0 roku do dnia dzisiejszego drużyna z
rocznika 1 997 kolejno wchodziła na podium:

sierpnia). – 1 4 sierpnia urodziły mi się bliźniaczki – pochwalił się. – Są to moje pierwsze
dzieci. Teraz moja drużyna musi wygrać finał,
dla moich córek (rozmowa przeprowadzona
przed finałem).
W „Legii”, w ataku, gra najmłodszy zawodnik
tegorocznego turnieju – 1 4-letni Bartłomiej
Brzezek.
- To bardzo dobry zawodnik – mówi Marcin
Rusek. – Ma przed sobą wielką przyszłość.
Talent Bartka odkrył Paweł Stelmaszewski.
Teraz młody piłkarz uczęszcza do szkoły
sportowej, Gimnazjum nr 4 w Pruszkowie.
Czy za kilka lat zagra w „Legii” Warszawa?
- Cieszę się, że michałowicka i ościenna społeczność skupia się na naszym boisku i aktywnie uczestniczy w życiu Michałowic; w imprezach, które corocznie organizuję, spędzając pożytecznie czas – powiedział w niedzielę 1 5 sierpnia br. po zakończeniu
rozgrywek Paweł Stelmaszewski. – Starałem
się dopiąć wszystko na ostatni guzik. Myślę,
że organizacyjnie podołałem po raz kolejny.
Stanisław Szałapak

STYCZEŃ
Turniej Ogólnopolski w Wielichowie pod Poznaniem - 2 miejsce.

CZERWIEC
Turniej międzynarodowy w Przemyślu - 1
miejsce.

MARZEC
Turniej Ogólnopolski w Nidzicy - 1 miejsce.
Turniej Ogólnopolski w Bydgoszczy - 3 miejsce

SIERPIEŃ
Turniej międzynarodowy w Żylinie w Czechach - 2 miejsce

KWIECIEŃ
Turniej międzynarodowy w Wiedniu w Austrii
- 3 miejsce

Drużyna z rocznika 1 995 odniosła największy
sukces w historii szkoły w Komorowie, bowiem w rozgrywkach szkolnych pomimo występowania tylko z uczniami klasy drugiej,
wygraliśmy zawody gminne, powiatowe,
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międzypowiatowe i awansowaliśmy do finału szkół gimnazjalnych województwa mazowieckiego, gdzie uplasowaliśmy się na 4
miejscu na Mazowszu. Wszyscy nasi rywale
byli o rok starsi.
Na początku czerwca, w ogólnopolskiej
Olimpiadzie Uczniowskich Klubów Sportowych w Wyszkowie, drużyna z rocznika
1 995, na 6 meczy wygrała wszystkie i zajęła
pierwsze miejsce.
Przed wakacjami, poza stroną sportową,
promowaniem Komorowa i gminy Michałowice, chłopcy brali udział w akcji powodziowej i ratowali miejscowość Dobrzyków.
Wakacje 201 0 to czas obozów w Komorowie jak i w Czechach pod Brnem, a następnie
XVIII międzynarodowy turniej na Słowacji w
Zylinie, gdzie chłopcy zajęli 1 miejsce, wysoko wygrywając z każdym rywalem. Na obozie
w Czechach był czas zarówno na treningi w
hali sportowej treningi,. w terenie oraz sparingi z lokalnymi rywalami. Co cieszy, pomimo dużego obciążenia treningowego ( po 3
– 4 treningi dziennie ), nie doszło do żadnej
groźnej kontuzji u naszych podopiecznych.
W czasie obozu chłopcy zwiedzali w miejscowości Pruhonowice jaskinie „Macochę”, która
znajduje się na terenie Morawskiego Parku
Krajobrazowego. Obóz był częścią przygotowawczą do nowego sezonu 201 0 /201 1 ,
gdzie oprócz rozgrywek krajowych przyjdzie

nam zmierzyć się na turniejach ligi międzynarodowej EYBL w Moskwie oraz St. Petersburgu.
Dzięki środkom pozyskanym z dotacji z
gminy Michałowice oraz z 1 % na rzecz organizacji pożytku publicznego, na obozy UKS
Komorów mogły jechać wszystkie chętne

SZACHOWY LXXXVI TURNIEJ NIEDZIELNY

W Zespole Szkół w Michałowicach, w niedzielę 5 września odbył się indywidualny,
szachowy LXXXVI Turniej Niedzielny, zorganizowany przez michałowicki klub szachowy HETMAN. W turnieju wzięło udział
70 zawodników - dzieci i młodzieży w wieku od przedszkola do gimnazjum: 1 7 z Mi-
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chałowic (1 4 ze szkoły podstawowej, a 3 z
gimnazjum), najwięcej z Warszawy oraz z
Grodziska Mazowieckiego, Skierniewic,
Międzyborowa, Łomży, Radomia.
Dolna granica wieku dla zawodników
biorących udział w michałowickich niedziel-

dzieci, bez względu na status materialny rodziców.
Jest to wielki sukces naszego klubu, że możemy wychowywać dzieci przez sport bez
względu na kondycję finansową ich rodziców.
Trener Grzegorz Tomaszewski

nych turniejach nie została ustalona. 5 września najmłodszym zawodnikiem był Jan Jankiewicz z warszawskiego klubu DK „Zacisze”,
urodzony 1 2 grudnia 2004 r. Razem w niedzielę zagrało siedmioro przedszkolaków.
Młodzi szachiści zagrali 9 rund. W niedzielnych turniejach nie ma podziału na grupy
wiekowe – jest to tzw. system szwajcarski.
W LXXXVI Turnieju Niedzielnym, 5 września 201 0 r. wygrał Paweł Jarmuła z MKS Polonia Warszawa (zdobył 8 punktów), drugie
miejsce zajął Marek Chromczyk (7,5 p.), również z Polonii, a trzecie Krzysztof Wyszomirski z HETMANA Michałowice (7 p.). Najlepszą
zawodniczką turnieju okazała się Małgorzata
Budzińska z KSz „Piątka”
Skierniewice (6,5 p.) – 6. miejsce, najlepszym
przedszkolakiem był Szymon Skawiński z
UKS Radom (4 p.) – zajął 41 . miejsce, a najmłodszy przedszkolak, Jan Jankiewicz - 51 .–
jako drugi wśród przedszkolaków.
***
O Wiesławie Żochowskim pisaliśmy wielokrotnie, oczywiście chwaliliśmy go za pasję, umiejętności organizacyjne oraz wielką
wytrwałość i cierpliwość. Nie trzeba go
przedstawiać, ale przypomnijmy, to on założył i prowadzi Klub Szachowy HETMAN Michałowice; dzięki niemu Michałowice stały
się jednym z ważniejszych ośrodków szachowych w Polsce.
Stanisław Szałapak

Z GMINY MICHAŁOWICE

KALENDARIUM IMPREZ W GMINIE MICHAŁOWICE
30 wrzesień 201 0 r.

MŁODZIEŻOWY RAJD PĘCICKI Z OKAZJI 66 ROCZNICY BOJU POD PĘCICAMI

09 październik 201 0 r. ODSŁONIĘCIE POMNIKA ŁAWECZKI MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE
1 6 październik 201 0 r. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH
07 listopad 201 0 r.

KONCERT CHOPINOWSKI (JERZY STERCZYŃSKI, ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI)

Listopad 201 0 r.

SPOTKANIA ARTYSTYCZNE DZIECI I MŁODZIEŻY

1 1 listopad 201 0 r.

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

UCHWAŁY PODJĘTE NA XLV SESJI
Uchwała Nr XLV/299/201 0
w sprawie dokonania zmian w
Uchwale Budżetowej na rok 201 0 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
Zmniejszone zostały dochody budżetu gminy o kwotę 54 046,1 0zł, zwiększone
wydatki o kwotę 278 953,90zł. Powstały deficyt w kwocie 333 000zł zostanie
pokryty z planowanych do zaciągnięcia w 201 0 roku kredytów.
Po dokonaniu zmian budżet gminy na 201 0 r. wynosi:
a) dochody 80 577 91 9,90 zł,
b) wydatki 90 349 494,90 zł,
c) deficyt 9 771 575,00 zł.

Deficyt w wysokości 9 771 575,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z:
a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 063 220,00 zł,
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych w kwocie 4 708 355,00 zł.

Wyrażono zgodę na oddanie w dzierżawę na okres 1 0 lat nieruchomości
stanowiącej lokal użytkowy nr 1 o powierzchni 247,7 m2, w budynku
położonym w Komorowie przy ul. Turkusowej nr 5.

Za zgodą Rady odstąpiono od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości.

Uchwała Nr XLV/300/201 0
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 1 0 lat nieruchomości
położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XLV/301 /201 0
zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/264/201 0 Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 stycznia 201 0 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów
na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 201 0 rok
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
W § 1 ust 1 uchwały Nr XXXIX/264/201 0 Rady Gminy Michałowice z
dnia 27 stycznia 201 0r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Micha-

łowice na 201 0 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, kwotę 9 500 000zł zastąpiono kwotą 9 833 000 zł.

Uchwała Nr XLV/303/201 0
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody
oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.
Przedłużony został czas obowiązywania taryf za zbiorową dostawę
wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków uchwalonych Uchwałą Nr
XXI/229/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie

stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzanie ścieków z
nieruchomości z terenu Gminy Michałowice na okres od dnia 01 .09.201 0r.
do dnia 31 .08.201 1 .

Uchwała Nr XLV/304/201 0
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Michałowice obejmującego fragment obrębu geodezyjnego wieś Granica
Podjęta została decyzja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
obejmującego fragment obrębu geodezyjnego wieś Granica. Obszar
planu ograniczony jest ulicami Rekreacyjną, Poprzeczną, Główną i

Kubusia Puchatka oraz granicą administracyjną gminy Michałowice. Do
tego obszaru wchodzą też działki nr ew. 552 i 1 227 przy ul. Rekreacyjnej
oraz działki nr ew. 606, 607, 608, 609 i 61 0 przy ul. Kubusia Puchatka.
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Uchwała Nr XLV/305/201 0
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/1 58/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 2 listopada 2008 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi.
W związku ze zmianą przepisów prawa uchylona została Uchwała
Nr XXIII/1 58/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 2 listopada 2008 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi.

Uchwała Nr XLV/306/201 0
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

Istniejącej drodze stanowiącej działki nr ew. 1 72/2 i 1 72/3, położone w obrębie geodezyjnym Opacz Mała nadano nazwę Słonecznikowa

Uchwała Nr XLV/307/201 0
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

Istniejącej drodze stanowiącej działki nr ew. 37/1 , 37/2 oraz 37/3, położone w obrębie ewidencyjnym wieś Opacz Mała nadano nazwę „Irysowa”.

Uchwała Nr XLV/308/201 0
w sprawie przejęcia na własność Gminy Michałowice porzuconego pojazdu marki Fiat 1 26p, rok produkcji 1 991 .
Orzeczono o przejęciu na własność Gminy Michałowice porzuconego pojazdu marki Fiat 1 26p, rok produkcji 1 991 .

Uchwała Nr XLV/309/201 0
w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów, Gmina Michałowice

Istniejącemu placowi, stanowiącemu działkę oznaczoną w ewidencji gruntów w obrębie wsi Komorów Osiedle jako działka nr ew. 1 32/2, nadano
nazwę „Marii i Józefa Markowiczów”.

Uchwała Nr XLV/31 0/201 0
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy
Wyrażono zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowice umowy na okres
przekraczający rok budżetowy w zakresie obsługi ubezpieczeń z
ubezpieczycielem wybranym w drodze przetargu zgodnie z ustawą
prawo zamówień publicznych.
Zaangażowanie środków finansowych ustalono następująco:
1 ) w 201 0 r. do kwoty – 35 000 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć
tysięcy),

2)

w 201 1 r. do kwoty – 70 000 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt
tysięcy),
3) w 201 2 r. do kwoty – 70 000 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt
tysięcy),
4) w 201 3 r. do kwoty – 40 000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy).
Źródłem finansowania zobowiązań będą dochody własne budżetu
Gminy Michałowice.

Uchwała Nr XLV/31 1 /201 0
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Gustakowskiej-Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice.

Skargę wniesioną przez Panią Elżbietę Gustakowską-Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice uznano za bezzasadną.

INWENTARYZACJA AZBESTU – DO 30.09.201 0
Urząd Gminy Michałowice informuje że do 30.09.201 0 na terenie
gminy Michałowice, firma WGS84 Polska Sp. z o. o. na zlecenie
gminy będzie wykonywała inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.
W związku z powyższym pracownicy firmy z upoważnieniami
podpisanymi przez Wójta Gminy będą mieli prawo do:
- wstępu na teren posesji, której dotyczy umowa;
- żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmio-

tem kontroli;
- sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 723-81 -78 wew. 6
lub 758-06-03 lub 723-93-32 wew. 6 lub 723-93-35 wew. 6
UG

INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW
O ŚWIADCZENIA RODZINNE

Osoby ubiegające się o wypłatę świadczeń rodzinnych na nowy
okres zasiłkowy 201 0/201 1 trwający od 01 listopada 201 0 do 31
października 201 1 mogą składać wnioski od dnia 01 września.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem
dokumentów w terminie do dnia 30-go września ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za
14

miesiąc listopad nastąpi do dnia 30-go listopada,
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów
w okresie od dnia 01 -go października do dnia 30-go listopada,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 -go grudnia.
GOPS
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POWSZECHNY SPIS ROLNY 201 0 (PSR 201 0)

Powszechny spis rolny to jedyne badanie, które dostarcza
szczegółowych informacji o rolnictwie dla przekrojów terytorialnych
mniejszych niż województwo, np. powiatów i gmin.
Powszechny Spis Rolny 201 0 zostanie przeprowadzony na terenie
całego kraju w dniach 1 września – 31 października 201 0 r., według

stanu na dzień 30 czerwca 201 0 r.
Poprzedzony był obchodem przedspisowym , który rozpoczął się 9
sierpnia i trwał do 23 sierpnia . Pozwolił on na określenie rzeczywistej

liczby gospodarstw rolnych w gminach. W trakcie obchodu
rachmistrze spisowi zweryfikowali istnienie gospodarstwa rolnego i
sprawdzili jego lokalizację. Przekazali również ulotki informacyjne
o spisie i wręczyli list Prezesa GUS zapraszający do udziału w badaniu.
Powszechny Spis Rolny 2002 przeprowadzony był przy użyciu
formularzy papierowych. Spis rolny realizowany w bieżącym roku
będzie przeprowadzony wyłącznie przy użyciu formularzy
elektronicznych.

METODY I TERMINY SPISU PSR 201 0:
•Od 1 września do 1 7 października br. – samospis inter-netowy.

Na stronach internetowych www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl
będzie udostępniony formularz elektroniczny. Od momentu
pierwszego zalogowania do formularza dane można wprowadzać i
uzupełniać przez 1 4 dni. Przed rozpoczęciem spisu elektroniczne
formularze spisowe dla każdego gospodarstwa rolnego zostaną już
częściowo wypełnione dostępnymi danymi pochodzącymi ze źródeł
administracyjnych. Brakujące dane należy uzupełnić, a jeśli pojawią się
nieaktualne informacje – skorygować je. Szczegółowa instrukcja
wypełniania formularza dostępna będzie na stronach internetowych
www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl.
•Dla gospodarstw, które nie mają dostępu do Internetu będzie
możliwość samodzielnego spisania się metodą off-line. Polega ona
na wypełnianiu „czystych” formularzy elektronicznych, które nie
zawierają żadnych danych. Formularze będzie można pobrać na
nośnikach elektronicznych w Urzędzie Gminy i Urzędzie
Statystycznym w Warszawie.
•Od 8 września do 31 października br. ankieterzy statystyczni będą
realizować wywiady telefoniczne. Skontaktują się z tymi użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają spisu przez
Internet. Ankieterzy są pracownikami urzędu statystycznego
i dzwoniąc do respondentów będą zobowiązani podać swoje dane
identyfikacyjne. Tożsamość ankieterów można w każdej chwili
sprawdzić w Urzędzie Statystycznym w Warszawie.
• Od 8 września do 31 października br. Użytkownicy gospodarstw
rolnych, którzy wcześniej nie dokonali samospisu lub nie zostali
spisani w trakcie wywiadu telefonicznego, zostaną odwie-dzeni
przez rachmistrzów spisowych. Rachmistrz spisowy ma obo-wiązek
nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i

nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i
podpisem dyrektora urzędu. Rachmistrz jest osobą przeszkoloną w
zakresie przeprowadzenia spisu i jednocześnie złożył na piśmie
przyrzeczenie bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Rachmistrz przeprowadzając wywiad będzie wprowadzać informacje
do przenośnego urządzenia elektronicznego typu hand-held. Zebrane
dane będą automatycznie kodowane i przesyłane na serwer
znajdujący się w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego.

Podczas Powszechnego Spisu Rolnego 201 0 zbierane informacje
będą dotyczyły m.in.:
•stanu na 30 czerwca 201 0 r.
- działalności rolniczej,
- użytkowania gruntów,
- powierzchni zasiewów,
- pogłowia zwierząt gospodarskich,
- ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych;

•1 2 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br.

- struktury dochodów gospodarstwa domowego,
- prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej
z gospodarstwem rolnym,
- aktywności ekonomicznej,
- zużycia nawozów mineralnych, wapniowych.
Zgodnie z ustawą o PSR 201 0 r. użytkownicy gospodarstw rolnych
będą zobowiązani do udzielania odpowiedzi:
- ścisłych,
- wyczerpujących,
- zgodnych z prawdą.
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1 1 66/2008
z 1 9 listopada 2008r. oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr
571 /88 (Dz. U. UE nr L 321 z dnia 1 grudnia 2008 r.).
- Ustawa z dnia 1 7 lipca 2009 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 201 0
r. (Dz. U. Nr 1 26, z dnia 1 0 sierpnia 2009 r., poz. 1 040).
Wszystkie dane zbierane podczas spisu objęte będą tajemnicą
statystyczną - będą poufne i poddane szczególnej ochronie. Wyniki
spisu zostaną opracowane w taki sposób, aby nie była możliwa w
sposób bezpośredni i pośredni identyfikacja poszczególnych osób
i gospodarstw rolnych.
Od 1 września została uruchomiona Infolinia dotycząca PSR 201 0.
Dzwoniąc z telefonów stacjonarnych należy wybrać numer
800 800 800 (połączenie bezpłatne), natomiast dzwoniąc z telefonów
komórkowych należy wybrać numer (22) 44 44 777 (połączenie
płatne zgodnie z cennikiem operatora).
Więcej informacji o PSR 201 0 znaleźć można na stronach
internetowych:
www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl.

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
LEKARZA WETERYNARII

Na terenie województwa mazowieckiego w dniach od 1 0 do 25
września 201 0r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

* Lis jest głównym przenosicielem wścieklizny. Szczepionka zostanie
wyłożona metodą zrzutów z samolotów na obszarach leśnych, polach i
łąkach,
* Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola łąki z pominięciem akwenów
wodnych i terenów zabudowanych,
* Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci kostki o wymiarach 4,5
cm x 4,5 cm x 1 cm koloru zielono - brązowego o intensywnym zapachu rybnym,
* Dotknięcie szczepionki przez człowieka spowoduje, że nie zostanie

ona podjęta przez lisa,
* Szczepionka wykazuje działanie uodparniające tylko u lisów,
* Dla zwierząt domowych gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących szczepionka jest nieszkodliwa.
*Każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić
do lekarza medycyny,
* Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii,
* Zgodnie z zaleceniem producenta szczepionki w okresie 1 4 dni od jej
wyłożenia należy ograniczyć zbiorowe polowania,
* Po wyłożeniu szczepionki przez 1 4 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach
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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 i Zagospodarowanie 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 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 9.1 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 szkoła podstawowa, tel. (22) 723 02 48 gimnazjum i LO

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 szkoła podstawowa
tel. (22) 753 03 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, ul.Kuchy 1 5 05-81 6 Michałowice
tel (22) 723 41 70, (22) 723 73 27, (22) 604 65 00;
Sekretariat (22) 604 65 02, fax. (22) 604 64 06 (wszystkie telefony czynne 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

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

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ WODROL. S. A,SUW

ul. Główna 2 – tel. alarmowy (22) 758 26 87, 0 692 773 871
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

Komorów tel. (22) 758 09 1 7
Pogotowie Wodociągowe WODROL 0 694 404 982, 0 694 404 967
Sieć wodociągową osiedli : Michałowice i Komorów obsługuje MPWiK
MPWiK Pruszków tel. (22) 445 63 00
Pogotowie wodociągowe MPWiK tel.: (22) 445 62 1 1 lub 0 784 021 226

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

PRZYCHODNIE LEKARSKIE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWEJ WSI

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

Zakład konserwacyjno-remontowy „Cieślikowski”
Tel. (22) 720 39 07, 0 663 31 7 007

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
FUNDACJI „NIEDŹWIEDŹ" Magdalena Szyć, Korabiewice 1 1 ,
96-1 22 Puszcza Mariańska • tel. 0 503 845 563

Zredagował Urząd Gminy MIchałowice
e-mail:sekretariat@michalowice.pl
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„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 9, tel. (22) 723 91 83
Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 1 0, tel. (22) 723 92 00

Druk:

