
starostę Krzysztofa Ciemińskiego, którzy są
mieszkańcami Suchego Lasu, posłankę Barbarę
Czaplicką, Jana Starzyńskiego, prezydenta
Pruszkowa oraz radnych powiatowych, rad-
nych terenu naszej gminy, sołtysów i przewod-
niczących zarządów osiedli. Serdecznie powitał
rolników i gospodarzy.

Tego dnia atrakcji było co niemiara. Wystąpił
między innymi zespół Jutrzenka z Nowej Wsi,
chór Michałowiczanka oraz zespoły wokalne

Czerwone Korale i Czerwone
Koraliki z Opaczy Kolonii. Po
południu był pokaz jazdy kon-
nej i pokaz tresury psów, a tak-
że tresury kur. Wystąpiła kura
Lola, która, jak się okazuje, jest
bohaterką wielu seriali telewi-
zyjnych. Wielki entuzjazm
wzbudził występ grupy tanecz-
nej Impuls z Komorowa. Taniec
brzucha zaprezentowała Klau-
dyna Borowicz z grupy Impuls.
Zorganizowane zostały kon-
kursy : dla dzieci - z wiedzy o
postaciach z bajek, dla doro-
słych - m. in. rzut podkową i
lassem.

Najmłodsi uczestnicy dożynek mogli poma-
lować sobie buzie oraz bawić się na dmucha-
nym zamku i zjeżdżalni. Wieczorem wystąpił
kabaret Ad hoc. A do późnego wieczora goście
bawili się przy muzyce zespołu Mc Gyver Band.

Niewątpliwą ozdobą dożynek był przepiękny
wieniec, zaprojektowany i wykonany przez
mieszkańców Pęcic, Krystynę Olszak, Bogumiłę
Seń, Barbarę Więch oraz Jacka i Sylwestra Ja-
rzębowskich. Wieniec zdobył także uznanie
podczas tegorocznych dożynek powiatowych
w Pruszkowie, zajmując 3 miejsce w konkursie.
Gratulujmy!

Przedstawiciele wszystkich miejscowości na-

4 września w naszej gminie odbyły się do-
żynki. W tym roku uroczystość święta plo-
nów miała miejsce w Pęcicach. Uczestniczył
w niej Krzysztof Grabka, wójt gminy Micha-
łowice, Barbara Czaplicka, posłanka z na-
szego regionu, a także radni i sołtysi z na-
szej gminy.

Dożynki w naszej gminie są tradycją. Odby-
wają się każdego roku, są jednym z sympto-
mów, że lato nieubłagalnie dobiega końca. W
tym roku, jak powiedział Krzysztof Grabka, lato
nie sprzyjało rolnikom. Częste deszcze i wichu-
ry, które nawiedzały nasz region, sprawiły, że
plony nie są wymarzone. Ale tym bardziej wójt
dziękował wszystkim rolnikom za wytrwałość i
optymizm w tej ciężkiej pracy. Powiedział, że
dzięki ich trudowi, możemy być pewni, że nie
zabraknie chleba.

Dożynki rozpoczęły się uroczystą mszą do-
żynkową, którą odprawił ksiądz Grzegorz Jasiń-
ski, proboszcz parafii pw. św. Piotra i Pawła.
Przed ołtarzem zostały zło-
żone chleby, a wzdłuż ław
ustawiono wieniec i kosze
dożynkowe. Po mszy wszy-
scy zebrani dzielil i się chle-
bem z miodem, a następ-
nie przeszli do parku
przylegającego do Dworu
Polskiego. Marek Jutkie-
wicz, obecny właściciel te-
go terenu, już po raz kolej-
ny, udostępnił park nad
stawem dla dożynkowych
gości.

Krzysztof Grabka przywi-
tał zebranych gości: go-
spodarzy dożynek: staro-
ścinę Agnieszkę Sztyk i
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Rok szkolny 201 1 /201 2, którego inaugu-
racja odbyła się 1 września, zakończy 29
czerwca 201 2 r. Przed uczniami 302 dni
nauki.
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ODSŁONIĘCIE TABLICY POŚWIĘCONEJ
KPT. STANISŁAWOWI KAROLOWI

DORUCHOWKSIEMU

31 l ipca, w przeddzień kolejnej rocznicy
Powstania Warszawskiego, na wil l i Lola,
przy ul icy Klonowej 2, została odsłonięta
tabl ica pamiątkowa poświęcona kpt. Sta-
nisławowi Karolowi Doruchowskiemu.

str. 6

PIKNIK STRAŻACKI

W sobotę 3 września na terenie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Nowej Wsi odbył
się piknik.

.str. 7
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szej gminy przygotowali efektowne kosze do-
żynkowe. Były w nich tegoroczne plony: wa-
rzywa i owoce, pięknie przyozdobione kwia-
tami i l iśćmi. Pierwsze miejsce w konkursie na
najpiękniejszy kosz dożynkowy zajęło Sołec-
two Reguły, drugie miejsce Opacz Kolonia, a
trzecie - Suchy Las. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mal i nagrody, które ufundowała gmina Mi-
chałowice.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się sto-
iska garncarza i kowala, a także warsztat
prządki. Dziewczynki chętnie lepiły gliniane
dzbanki i wazony, a chłopcy, z rozżarzonych
do czerwoności kawałków metalu robil i pod-
kowy i gwoździe.

Było stoisko z chłopskim jadłem: pieczoną
kiełbasą, chlebem, smalcem i ogórkami.
Atrakcją były również stoiska w ciekawymi

wyrobami garncarskimi, ręcznie wykonaną
biżuterią i miodem. I choć pogoda tego lata
nas nie rozpieszczała, to w niedzielę dożyn-
kową gminy Michałowice było ciepło i sło-
necznie. Wszyscy zebrani świetnie się bawi-
l i . Żegnaj lato na rok.

Beata Izdebska
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
www.michalowice.pl/dozynki2011



pieśni z czasu Powstania Warszawskiego: „Czu-
waj wiara”, „Warszawskie dzieci ”, „Marsz Moko-
towa” , a następne odbyła się msza święta, któ-
rej przewodniczył proboszcz pęcickiej parafii
ks. Grzegorz Jasiński. Po mszy nastąpił prze-
marsz uczestników, w asyście kompanii Wojska
Polskiego oraz orkiestry wojskowej, na cmen-
tarz powstańczy pod Pomnik-Mauzoleum. Ze-
branych uczestników przywitał wójt Krzysztof
Grabka. W uroczystości udział wzięli Karolina
Kaczorowska – żona nieżyjącego prezydenta
Ryszarda Kaczorowskiego i jej córka Jagoda,

Michał Szweycer –
przedstawiciel Kan-
celarii Prezydenta
RP, Jacek Dziuba –
przedstawiciel Urzę-
du ds. Kombatan-
tów i Osób Repre-
sjonowanych,
Dariusz Abramciów
– przedstawiciel Ra-
dy Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa,
ppłk Mariusz Maciu-
szek z Dowództwa
Wojsk Lądowych, a
przede wszystkim
kombatanci, rodzi-
ny pomordowa-
nych w bitwie pod
Pęcicami i przedsta-

wiciele organizacji, a w śród nich między inny-
mi: Halina Jędrze-
jowska – Wice-
prezes Związku Po-
wstańców Polskich,
Małgorzata Boja-
nowska – dyrektor
Muzeum Dulag 1 21
w Pruszkowie. Do
Pęcic licznie przyby-
li przedstawiciele
samorządów. Obec-
ny był między inny-
mi: Jan Starzyński –
Prezydent Miasta
Pruszkowa, Krzysz-
tof Smalaga – za-
stępca Burmistrza
Miasta Piastowa,
Sławomir Walen-
dowski – zastępca

W gminie Michałowice już po raz 45 odbył
się Rajd „Po Kamienistej Drodze”, upamięt-
niający przypadającą w tym roku 67. rocz-
nicę Powstania Warszawskiego oraz bitwę i
egzekucję Powstańców w Pęcicach. Uroczy-
stości w dniu 7 sierpnia rozpoczął koncert
pieśni patriotycznych oraz msza święta w
kościele pod wezwaniem św. Apostołów
Piotra i Pawła, następnie przy Pomniku-
Mauzoleum w Pęcicach, w asyście Kompanii
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, odbył
się Apel Poległych.

W mogile Pomniku-Mauzoleum spoczywa
91 osób. Najmłodszy powstaniec miał 1 4 lat,
ponad połowa z nich nie skończyła 20. Pocho-
wani zostali w miejscu, gdzie walczyli i polegli,
wycofując się ze stolicy do podwarszawskich
lasów, skąd po spodziewanym dozbrojeniu z
rzutów lotniczych, mieli wrócić do walczących
w Warszawie.

Obchody bitwy pod Pęcicami trwają nie-
przerwanie od 1 967 roku i od tego czasu towa-
rzyszy im Rajd „Po Kamienistej drodze”. Celem
rajdu i uroczystości jest oddanie hołdu pole-
głym i zamordowanym żołnierzom AK oraz
przypomnienie ideałów, dla których oddali ży-
cie. Organizowany jest on we współpracy Pol-
skiego Towarzystwo Turystyczno-Krajoznaw-
czego – Klubu Varsovia i gminy Michałowice.

W tym roku w kościele w Pęcicach usłyszeli-
śmy koncert pieśni patriotycznych w wykona-
niu Warszawskiego Chóru „Polonia” im. Ignace-
go Jana Paderewskiego, zabrzmiały znane

Burmistrza Gminy Brwinów. Gminę Michałowi-
ce reprezentował również przewodniczący ra-
dy Paweł Rajski, radni i pracownicy urzędu gmi-
ny.

Michał Szweycer, przedstawiciel Kancelarii
Prezydenta RP, odczytał list od prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego, który raz jeszcze
przypomniał tragiczne losy warszawskich po-
wstańców i ich bohaterską śmierć.

Dariusz Abramciów w imieniu Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa odznaczył pięć
osób medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Naro-
dowej”. Medale otrzymali: Krzysztof Grabka –
wójt gminy Michałowice, Maciej Krokos – prze-
wodniczący Zarządu Głównego Stowarzysze-
nia Polskich Kombatantów Obrońców Ojczy-
zny, Jerzy Pamrów – prezes Klubu PTTK
„Varsovia”, Włodzimierz Majdewicz – wicepre-
zes Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK, pro-
jektant wszystkich znaczków pamiątkowych
„Raju Po Kamienistej Drodze” oraz Stefan Pa-
stewka – żołnierz IV Obwodu AK Ochota, cho-
rąży w poczcie sztandarowym.

Zebranych wzruszył apel pamięci poległych
żołnierzy i salwa honorowa. Złożono wieńce i
zapalono znicze.

Beata Izdebska

Zapraszamy na szkolny Rajd Pęcicki, który
odbędzie się 6 października. Rajd ten, to ini-
cjatywa nauczycieli i młodzieży gimnazjalnej
z Nowej Wsi, którzy w ten sposób pragną
uczcić poległych w boju pod Pęcicami.

Z GMINY MICHAŁOWICE
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OBCHODY BITWY POD PĘCICAMI

Muzeum Powstania Warszawskiego prowadzi prace nad przygotowaniem wydawnictwa w postaci „Słownika biograficz-
nego uczestników Powstania Warszawskiego”. W związku z tym zbierane są wszelkie informacje o jak największej l iczbie
uczestników Powstania, w celu opracowania ich życiorysów.

Dyrektor Muzeum Warszawskiego, Pan Jan Ołdakowski zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wszelkich danych o
osobach biorących udział w Powstaniu Warszawskim, które zamieszkują lub zamieszkiwały gminę Michałowice.
Każda informacja jest niezwykle istotna w przygotowaniu biografii Powstańców.

Informacje prosimy kierować na adres Urząd Gminy Michałowice, ul . Raszyńska 34, 05-81 6 Michałowice.

Apel Poległych
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wolontariuszy chętnych nieść pomoc lu-
dziom starszym i niepełnosprawnym, czę-
sto samotnym, którzy potrzebują przede
wszystkim towarzystwa oraz zwyczajnej,
przyjacielskiej rozmowy. Zachęcamy
wszystkich do współpracy. Chętnych prosi-
my o kontakt z Magdaleną Kwiatkowską –
pracownikiem socjalnym GOPS, pod nu-
mer: 601 -555-672 lub 22-758-27-93.

We wrześniu odbywały się konsultacje
społeczne dotyczące:
- podziału istniejącego osiedla Komorów
(Komorów, Granica) i utworzenia nowej
jednostki pomocniczej osiedla Granica. Na
ankietę mogli odpowiadać wszyscy miesz-
kańcy gminy Michałowice, którzy do 23
września ukończyli 1 8 lat)
- zniesienia nazwy miejscowości Michało-
wice Parcela oraz zmiany nazwy Michałowi-

ce Osiedle na Michałowi-
ce (udział mogli brać
wyłącznie mieszkańcy
Michałowic Osiedla, któ-
rzy do 1 6 września ukoń-
czyli 1 8 lat); Wyniki kon-
sultacji społecznych bę-
dą przedłożone Radzie
Gminy Michałowie w
trakcie wnoszenia sto-
sownych uchwał.
We wrześniu miały miej-
sce ogólne spotkania
mieszkańców sołectw i
osiedli naszej gminy.
W każdej jednostce po-
mocniczej, mieszkańcy
mogli zadecydować o

przeznaczeniu w 201 2 r. środków z fundu-
szu sołeckiego. O szczegółowym przebie-
gu ze wszystkich zebrań będziecie mogli
Państwo przeczytać w kolejnym wydaniu
biuletynu.

żenie i zagęszczenie gruzu betonowego,
remonty cząstkowe z destruktu i gruzu be-
tonowego, regulację pionową studzienek
kanalizacyjnych, włazów i zaworów gazo-
wych i wodociągowych;
Rozstrzygnięto postępowanie na Budowę i
modernizację oświetlenia ulicznego w
ulicach: Zachodniej w Opaczy Kolonii,
Tęczowej w Komorowie Wsi, Janowskie-
go  z Placem Paderewskiego w Komoro-
wie, Sportowej w Nowej Wsi, bocznej od
Brzozowej w Nowej Wsi, Kolejo-
wej/Kasztanowej w Michałowicach Wsi,
Zacisznej w Regułach oraz wymianę sza-
fek sterujących, wymianę, remont i uzu-
pełnienie punktów świetlnych, remont
linii słupów oświetlenia ulicznego. Wyko-
nawcą będzie firma ENERGO-MIX Piotr Gie-
leciński z miejscowości Łoś. Wartość - 41 2,
95 tys. zł. Termin zakończenia1 5 grudnia
br.

Zgodnie z harmonogramem przebiegają
prace budowy nowej siedziby Urzędu Gmi-
ny Michałowice. Zakończono prace kon-
strukcyjne. Na parterze obiektu wykonano
instalację podposadzkową. Na budowie
pracują ekipy murarskie, które stawiają
ściany działowe.
Trwają prace moderniza-
cyjne ulicy Mickiewicza
w Michałowicach i Wiej-
skiej oraz Kotońskiego w
Komorowie oraz Konop-
nickiej w Pęcicach Ma-
łych
Zakończono remont ulic
Sobieskiego w Komoro-
wie.

POZOSTAŁE
Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej Gminy Mi-
chałowice z siedzibą w
Nowej Wsi poszukuje

Wszczęto postępowanie przetargowe na
Rozbudowę budynku szkoły w Nowej
Wsi. Przedmiotem zamówienia jest wyko-
nanie nowego skrzydła budynku szkoły
wraz z zagospodarowaniem terenu i infra-
strukturą techniczną, w tym parkingu na 26
miejsc.
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe
na Powierzchniowe utrwalenie istnieją-
cej nawierzchni emulsją asfaltową i gre-
sami ulic: Sasanek, Stokrotek, Granicz-
nej - w Nowej Wsi; Cisowej, Cyprysowej,
Lawendowej, Skośnej, Dziewanny -
w Granicy; Kolejowej (od Wesołej do
Kasztanowej) - w Michałowicach Wsi,
Kwiatów Polnych - w Pęcicach. Roboty
potrwają do końca września. 201 1 r. Ich
wartość wyniesie 231 , 95 tys. zł. Wykonaw-
cą została firma ze Skierniewic. Prace pole-
gać będą na oczyszczeniu mechanicznym
nawierzchni, mechanicznym profilowaniu
i zagęszczeniu destruktu, remoncie cząst-
kowym z destruktu, regulacji pionowej stu-
dzienek kanalizacyjnych, włazów i zawo-
rów gazowych i wodociągowych, po-
wierzchniowym utrwaleniu nawierzchni as-
faltem z grysem kamiennym ;
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe
na Zaprojektowanie i wykonanie odcin-
ka ścieżki rowerowej przy Al. Topolowej
w Michałowicach. Wartość inwestycji wy-
niesie 1 40 tys. zł. Potrwa ona do połowy li-
stopada 201 1 r. Wykonawcą jest firma
MKL-BUD Michał Lulis z Warszawy; Nowo
wybudowany odcinek, o długości ok. 21 0
mb i szerokości 2 m, będzie łączył dwa koń-
ce istniejącego ciągu rowerowego. Zosta-
nie wykonany tak jak odcinek już istniejący
- z kostki brukowej, betonowej.
Rozstrzygnięto postępowanie na Remont
tłuczniem betonowym, korą asfaltową
oraz destruktem bitumicznym ulic: w Pę-
cicach Małych - Skowronków, Bażantów;
w Nowej Wsi - Sportowej; w Sokołowie -
Sąsiedzkiej; w Granicy - Dębowej; w Re-
gułach - Zielonej, Michała, bez nazwy
i Torfowej; w Opaczy Kolonii -Malinowej;
w Komorowie Wsi -Starej Drogi; w Mi-
chałowicach Wsi - Błękitnej; w Suchym
Lesie - Gromadzkiej; w Granicy - Sabały
Wartość prac wyniesie 541 ,2 tys. zł. Potrwa
ona końca października br. Wykonawcą jest
firma PPUH EFEKT Sp. z o.o. z Warszawy;
Zakres robót obejmie oczyszczenie mecha-
niczne nawierzchni, mechaniczne profilo-
wanie, rozłożenie i zagęszczenie destruktu,
uzupełnienie ubytków w nawierzchni z de-
struktu i gruzu betonowego, wzmocnienie
nawierzchni tłuczniem kamiennym, rozło-

INWESTYCJE, MODERNIZACJE,
REMONTY
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Kmorów-ul. Sobieskiego

Budowa nowego Urzędu
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W gminie Michało-
wice do szkół uczęsz-
czać będzie 2089
uczniów. W komo-
rowskim Zespole
Szkół uczyć się bę-
dzie 940 uczniów, w
Michałowicach - 721
uczniów i w Nowej
Wsi 428 uczniów. Na-
ukę w pierwszej kla-
sie szkół podstawo-
wych rozpoczęło 260
-uczniów, w tym pra-
wie 50 pierwszoklasi-
stów przyszło do
szkoły w wieku 6 lat.
Jeszcze tylko w tym
roku szkolnym rodzi-
ce mogli zdecydować, czy posłać sześciolatka
do szkoły. Za rok będzie to już obowiązkowe.
Od tego roku szkolnego wszystkie pięciolatki
będą realizować obowiązkowe roczne przygo-
towanie przedszkolne, czyli chodzić do tzw.
zerówki.

Uczniowie, którzy za chwilę rozpoczną na-
ukę w trzeciej klasie gimnazjum, powinni
zwrócić szczególną uwagę na naukę języka

obcego. W tym roku szkolnym wynik egzaminu
z języka obcego będzie brany pod uwagę przy
rekrutacji do szkół średnich. Zmieni się też struk-
tura obecnych egzaminów.

W nowym roku szkolnym przeorganizowano
także udzielanie pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Potrzeby uczniów są
najczęściej identyfikowane przez nauczycieli,

5

Rok szkolny 201 1 /201 2, którego inaugura-
cja odbyła się 1 września 201 1 r, zakończy
się 29 czerwca 201 2 r. Jednakw trakcie tego
długiego okresu będzie sporo dni wolnych.
Wakacje zaczną się 30 czerwca i będą trwały
9 tygodni.

Podczas uroczystego apelu dyrektorzy szkół
życzyli wszystkim uczniom, aby z entuzjazmem
i ciekawością każdego dnia przychodzili do
szkoły.

Wójt Krzysztof Grabka, obecny na inaugura-
cyjnych uroczystościach, oprócz życzeń wielu
sukcesów w pracy, nawiązał także do dobrych
wyników, jakie nasi uczniowie osiągnęli pod-
czas zeszłorocznych sprawdzianów w szkołach
podstawowych i gimnazjach. Dzięki temu, wie-
lu z nich kontynuuje naukę w bardzo dobrych
placówkach.

W szkołach podstawowych średnia osią-
gnięta przez naszych uczniów wynosiła 28,23
pkt, przy średniej szkół powiatu pruszkowskie-
go 27,4 pkt. i kraju–25,27 pkt. Jeszcze lepiej na-
szym uczniom poszedł egzamin gimnazjalny.
W części humanistycznej – średnio otrzymali
34,25 pkt., zaś matematyczno-przyrodni-
czej–29,37 pkt. Wyniki powiatu wyniosły odpo-
wiednio – 28,1 3 pkt.i 25,93 pkt., zaś kraju 25,31
pkt. i 23,63 pkt

USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 201 1 /201 2

20 czerwca 201 1 r. Sejmik Województwa
Mazowieckiego podjął uchwałę o ustano-
wieniu Obszaru Ograniczonego Użytkowa-
nia (OOU) dla Lotniska Chopina w War-
szawie. Z jednej strony ustanowienie i wy-
znaczenie granic OOU oraz zawierających
się w nim 2 stref: Z1 i Z2, wprowadza ogra-
niczenia dotyczące zagospodarowania
przestrzennego terenów oraz wymagań
technicznych dotyczących budynków,
z drugiej zaś - daje mieszkańcom możli-
wość zredukowania uciążliwości działania
portu lotniczego poprzez wykonanie izola-
cji akustycznej w budynkach, która będzie
refundowana przez zarządcę P.P. „Porty
Lotnicze” .

W strefie Z1 nie będzie możliwości lokalizo-
wania zabudowy mieszkaniowej jedno-
i wielorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej ,
zagrodowej, zamieszkania zbiorowego, nato-
miast w obydwu strefach (Z1 i Z2) - szpitali,
domów opieki zdrowotnej i zabudowy zwią-
zanej ze stałym i czasowym pobytem dzieci i
młodzieży. W całym Obszarze Ograniczonego
Użytkowania zostały określone wymagania
dotyczące izolacyjności akustycznej dla no-
woprojektowanych budynków (ścian ze-
wnętrznych, okien, drzwi, dachów) oraz ko-
nieczność wykonania w istniejących budyn-
kach zabezpieczeń zapewniających właściwy
klimat akustyczny.

W strefie Obszarów Ograniczonego Użytko-
wania znalazły się tereny położone we
wschodniej części gminy Michałowice, w miej-
scowościach: Michałowice, Opacz Kolonia,
Opacz Mała, Reguły, Pęcice. Do strefy Z1 i Z2
zostały zaliczone obszary części Opaczy Kolo-
nii.

Aby ubiegać się o możliwość wykonania izola-
cji akustycznej na koszt P.P. „Porty Lotnicze” ,
należy w okresie 2 lat od momentu wejścia w
życie uchwały (8 sierpnia 201 1 r.), złożyć do za-
rządcy Lotniska Chopina wniosek wraz z doku-
mentem potwierdzającym tytuł prawny do
nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, pra-
womocne stwierdzenie nabycia spadku lub
akt notarialny – umowa sprzedaży/umowa da-
rowizny). Do dokumentacji można dołączyć
również opinię rzeczoznawcy z dziedziny bu-

downictwa i akustyki. Całość należy przesłać
pocztą listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru lub złożyć osobiście w Kancelarii P.P.
„Porty Lotnicze”.

Każdy złożony wniosek zostanie poddany
ekspertyzie w celu określania czy w danym
obiekcie przekroczone są dopuszczalne nomy
hałasu i na jej podstawie zostanie określony
rodzaj izolacji akustycznej jaką należy zastoso-
wać.

Treść Uchwały i jej załączniki min. wykaz
działek OOU znajdziecie Państwo na stronach
Samorządu Województwa Mazowieckiego
www.mazovia.pl

Dodatkowe informacje o Obszarze Ograni-
czonego Użytkowania i wnioski na wykonanie
izolacji akustycznej zamieszczone są na stro-
nach P.P. „Porty Lotnicze” www.odpowie-
dzialnelotnisko.pl.

Z ostatniej chwili: W dniu 1 września 2011
r. Wojewoda Mazowiecki na podst. art.82
ust.5 ustawy o samorządzie województwa,
wskazał, że uchwała sejmiku w sprawie
utworzenia obszaru ograniczonego użytko-
wania, została podjęta z naruszeniem pra-
wa (w przypadku nieistotnego naruszenia
prawa, wojewoda nie stwierdza nieważno-
ści uchwały, ogranicza się jedynie do wska-
zania, iż uchwałę wydano z naruszeniem
prawa).

Nowa Wieś
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m ożn a d owi ed zi eć
si ę, że w 1 93 8 roku
przystępu je d o eg-
zam i n u d ypl om o-
weg o i otrzym u je
d ypl om u koń czen i a
wyd zi ału Arch i tek-
tu ry P.W. „Wi em y –
powi ed zi ał profesor
Tad eu sz Ku l i k, że ja-
ko arch i tekt zapro-
jektował d om n a są-
si ed n i ej Ostoi Pę-
ci cki ej i n i g d y n i e
od krytą przez N i em-
ców kwaterę g łów-
n ą AK przy u l i cy
Tward ej 3 6. O jeg o
słu żbi e w Arm i i Kra-

jowej wi em y n i ewi el e. J ed yn i e to, że był
ofi cerem Kom en d y Główn ej Od d zi ału VI I ,
którem u m .i n . pod l eg ała org an i zacja l okal i
kon spi racyjn ych . Został aresztowan y w
kwi etn i u 1 944 roku
w Kom orowi e. Teg o
sam eg o d n i a od e-
brał sobi e życi e,
przeg ryzając u krytą
pod pl om bą zęba
tru ci zn ę, w si ed zi bi e
Gestapo przy al ei
Szu ch a w Warsza-
wi e. J eg o rod zi n a
m i eszkała w Kom o-
rowi e równ i eż po
wojn i e. Warto d o-
d ać, że jeg o d om u –
wi l l i Lol a , przy u l i cy
Kl on owej 2, w czasi e
Powstan i a Warszaw-

31 l ipca, w przeddzień kolejnej rocznicy
Powstania Warszawskiego, na wil l i Lola,
przy ulicy Klonowej 2, została odsłonię-
ta tablica pamiątkowa poświęcona kpt.
Stanisławowi Karolowi Doruchowskie-
mu. Uroczystość przygotowało Towa-
rzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Ko-
morów – Komorowianie.

Kapi tan Stan i sław Karol Doru ch owski ps.
„Sm yk” m i eszkał w Kom orowi e od 1 93 0 ro-
ku , był i n ż. arch i tektem – absol wen tem
Pol i tech n i ki Warszawski ej , u czestn i czył
w wojn i e pol sko –bol szewi cki ej w 1 920 ro-
ku , był także ofi cerem wywi ad u pol ski eg o,
ad i u tan tem kom en d an ta g łówn eg o AK
g en . Stefan a Rowecki eg o – Grota. J eg o syl-
wetkę, pod czas u roczystości , przybl i żył
profesor Tad eu sz Ku l i k, prorektor Pol i tech-
n i ki Warszawski ej . Powi ed zi ał, że przeg l ą-
d ając jeg o teczkę osobową zn ajd u jącą si ę
w arch i wu m Pol i tech n i ki Warszawski ej

6

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIECIA TABLICY POŚWIĘCONEJ
KPT. STANISŁAWOWI KAROLOWI DORUCHOWSKIEMU

ski eg o był tajn y szpi ta l wojskowy, w którym
m .i n . l eczon y był ci ężko ran n y ppłk. Rem i-
g i u sz Groch ol ski , d owód ca zn an ej org an i-
zacj i d ywersyjn ej o n azwi e „Wach l arz”,
a w czasi e powstan i a obroń ca Mokotowa.
Osłan i ając tabl i cę poświ ęcon ą pam i ęci kpt.

Stan i sława Karol a Doru ch owski eg o, Towa-
rzystwo Kom orowi an i e rozpoczyn a i n i cjaty-
wę wytyczen i a szl aku pam i ęci h i storyczn ej ,
ku l tu rowej i przyrod n i czej w Kom orowi e.

Od słon i ęci a tabl i cy d okon al i : Maci ej Do-
ru ch owski , krewn y kapi tan a, Zd zi sław Za-
wad zki , u czestn i k Powstan i a Warszawski e-
g o, sąsi ad pań stwa Doru ch owski ch oraz
obecn i m i eszkań cy wi l l i : I zabel a Dzi kowska
i prof. Artu r An d rzeju k. Ksi ąd z Paweł Rog al-
ski , wi kary m i ejscowej parafi i , pobłog osła-
wi ł i poświ ęci ł tabl i cę.

W u roczystości u czestn i czyl i kom batan ci ,
h arcerze oraz m i eszkań cy Kom orowa. Pa-
tri otyczn e wi ersze recytował Wojci ech I r-
m i ń ski .

Beata I zd ebska

wychowawców podczas pracy z uczniem. Od
teraz to oni właśnie, tworząc zespół, dokonują

analizy poziomu wia-
domości, umiejętności
i funkcjonowania da-
nego ucznia oraz okre-
ślenia trudności, na ja-
kie napotykają w pracy
z nim. Następnie zapla-
nują indywidualną
ścieżkę edukacyjną
bądź edukacyjno-tera-
peutyczną danego
ucznia.

Uczniowie, którzy
osiągają dobre wyniki
w nauce lub sporcie
mają szansę na pomoc
stypendialną. Są to
między innymi stypen-

dia motywacyjne – dla najzdolniejszych
uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, gim-

nazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wypłacane
raz w semestrze, w wysokości do 1 28,00 zł; sty-
pendium Prezesa Rady Ministrów – dla
uczniów z najwyższą średnią, wynosi ono 258
,00 zł.

Przed uczniami 302 dni nauki. Będą dwie
dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimowa
(na Boże Narodzenie) od 23 grudnia do 1 stycz-
nia oraz wiosenna (na Wielkanoc) od 5 do 1 0
kwietnia. Nie licząc oczywiście ferii zimowych,
które w tym roku, w naszym województwie za-
planowane są w terminie od 1 4 do 29 stycznia
201 2 roku. Niektórych czekają egzaminy. I tak:
sprawdzian dla szóstoklasistów odbędzie się 3
kwietnia, egzamin gimnazjalny potrwa trzy dni
i będzie trwał od 24 do 26 kwietnia. Egzaminy
maturalne zaczną się 4 maja. Maturzyści zakoń-
czą rok szkolny 27 kwietnia.
Wszystkim uczniom życzymy sukcesów!

Beata Izdebska i UG

Michałowice
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W sobotę 3 września na terenie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Nowej Wsi odbył
się piknik.

Podobnie jak w l atach ubiegłych, impreza
cieszyła się dużym zainteresowaniem miesz-
kańców, a piękna l etnia pogoda sprzyjała
zabawie i wypoczynkowi. W festynie uczest-
niczył wójt gminy Michałowice Krzysztof
Grabka, Radę Gminy Michałwoice reprezen-
towała radna El żbieta Biczyk. Jak zwykl e naj-
więcej atrakcji przygotowano dl a najmłod-
szych – przeróżne zabawy i konkursy,
zwiedzanie wozu strażackiego, dmuchana
zjeżdżal nia, trampol ina, przejażdżki gokar-
tami rowerowymi i zabytkowym motocy-
kl em, strzel anie z łuku, pojedynki na miecze,
mal owanie twarzy i wiel e innych. Punktem
programu, na który czekal i wszyscy, było
przeciąganie węża strażackiego. Wiel e rado-
ści dostarczył także konkurs picia ml eka
z niemowl ęcych butel ek przez dorosłych
mężczyzn.

Podczas sobotniego pikniku nastąpiło ofi-

PIKNIK STRAŻACKI

cjal ne wręczenie sprzętu zakupionego na
potrzeby OSP z funduszy gminy Michałowi-
ce. Wójt Krzysztof Grabka przekazał straża-
kom dwie pompy (pływającą i stacjonarną)
i węże tłoczne. U rządzenia te wykorzystane
już zostały podczas usuwania skutków nie-
dawnych opadów. Strażacy otrzymal i rów-
nież czujnik tl enku węgl a i zapewnil i miesz-
kańców o swojej gotowości przyjazdu
w przypadku wszel kich awari i związanych
z gazem.

Wójt wręczył również nagrody druhom,
którzy reprezentowal i OSP w N owej Wsi
podczas tegorocznych zawodów pożarni-
czych w Brwinowie.

Jak przystało na prawdziwy piknik strażac-
ki , n ie mogło oczywiście zabraknąć tradycyj-
nej grochówki z kuchni pol owej.

U czestnikom pikniku czas umil ał swoją
muzyką zespół Retro, natomiast wieczorem
do wspól nej zabawy i tańca zaprosił wszyst-
kich zespół Patrol l i DJ Wiśnia.

Anna Bąkowska
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Sympatycznym akcentem kończącym wa-
kacje, 31 sierpnia 201 1 r., był występ połą-
czony z warsztatami musicalowymi dzieci
i młodzieży w świetlicy w Opaczy Kolonii.

O tym, co dzieje się w opackiej świetl icy
i znajdującym się przy niej placu zabaw, pisali-
śmy wielokrotnie, bo było i jest o czym. Teraz
podsumujemy wakacje.

Kiedy tylko pozwala na to po-
goda, do ogródka jordanowskie-
go przybywają dzieci z mamami,
babciami… , a obok na boisku
trwają mecze. Otwarty krótko
przed Dniem Dziecka w 2008 r.
obiekt okazał się bardziej po-
trzebny, niż sobie to wyobrażano
– szczególnie w czasie wakacji.

W drugiej połowie sierpnia w
świetlicy odbywały się zajęcia te-
atralne pt. „W świecie musicali”,
w godzinach 1 0:00-1 4:00, a po
południu na świeżym powietrzu
zajęcia sportowe.

Jak powiedziała sołtys Opaczy
Kolonii Grażyna Grabka: - Te
ostatnie dwa tygodnie wakacji są
szczególnie ważne dla dzieci i
młodzieży. Wracają z wakacji, a dzięki tego ro-
dzaju zajęciom mogą spędzać pożytecznie
czas.

ZAJĘCIA SPORTOWE
Zajęcia sportowe odbywały się pod kierun-
kiem Alicji Jakubickiej, magistra wychowania
fizycznego. Dzieci i młodzież grały w superzbi-
jaka, kosza, piłkę nożną i ręczną, brali udział
w różnego rodzaju grach i zabawach zręczno-
ściowych w: „szczurka”, „koszenie trawy”, „kół-
ka” itp. (Kto nie wie, co to znaczy, niech przyj-
dzie na plac zabaw).

Pod koniec zajęć sportowych odbyły się
wielkie mistrzostwa w… różnego rodzaju dys-
cyplinach zręcznościowych: „scyzoryk”, skaka-
nie, bieganie…

Tytuł mistrza wywalczyła Dominika Dzie-

z Johnem Travoltą i Olivią Newton-John w ro-
lach głównych).

Fragmenty z tych musicali dzieci i młodzież
zademonstrowali publiczności – czyli przede
wszystkim rodzicom w ostatni dzień wakacji.

Publiczność miała okazję przekonać się też,
jak wyglądają takie zajęcia: - Zaczynamy od
rozgrzewki – mówił instruktor do swoich wy-
chowanków. – Wdech, wydech… Wykonuje-

my kółeczka… Teraz rozgrzewamy
kostki, kręcimy stopą… Wykonujemy
kółeczka językiem… Włączamy mu-
zykę. Teraz rozgrzewka rockandrollo-
wa…

Wreszcie młodzi artyści wykonali,
wręcz w szalonym tempie wokalno-
taneczny utwór, w jakimś dziwnym
języku:czong czaka raka taka
szyk tak czaka taka
czong czaka raka taka
szyk tak czak.

Czyli, jak powiedziało któreś z dzie-
ci, tańcząc zaśpiewały piosenkę „do
wygięcia języka”.

Warsztaty zakończyły się występem
taneczno-wokalnym, przygotowa-
nym wyłącznie przez dzieci i mło-
dzież.

Jak opowiadali rodzice, którzy przyszli na
występ-warsztaty swych pociech: - Te zajęcia
były skutecznym sposobem, by oderwać dzie-
ci na dłuższy czas od komputera. Ciężko pra-
cowały na zajęciach teatralnych, następnie po
przerwie obiadowej intensywnie uprawiały
sport, a po przyjściu do domu szalały dalej. Po
prostu młodzi ludzi mają aż tyle energii.

Dobrze się stało, iż przez dwa tygodnie wy-
korzystywały ją na mądrych dydaktycznie za-
jęciach.

Stanisław Szałapak

Wszystkie zajęcia odbywające się w świe-
tlicy są finansowane z funduszu sołeckiego
(zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego
z dn. 10.09.2010 r.)

kańska – 9 lat, drugie miejsce zajęła Anastazja
Korobeinikov – 1 0 lat, a trzecie miejsce – Anna
Gadomska – 1 1 lat.

ZAJĘCIA MUSICALOWE
Zajęcia teatralne prowadził jeden z najlep-
szych polskich aktorów musicalowych, reżyser
i pedagog – Paweł Strymiński, występujący
w warszawskim Teatrze Muzycznym „Roma”,
człowiek o wielkiej pasji.

- Zajęcia te przede wszystkim miały wypełnić
lukę w szkolnictwie. Teraz nie ma w szkole za-
jęć plastycznych i muzycznych, tylko przed-
miot sztuka – tłumaczył artysta m.in. na wy-
stępie-zajęciach rodzicom. – Dzieci pracowały
nad swoim ciałem. Ćwiczyły różnego rodzaju
tańce, pantomimę. Zajęcia miały też charakter
korekcyjny: pracowaliśmy nad właściwą po-
stawą ciała.
- Pracowaliśmy nad głosem: dykcją, emisją,
impostacją. Ćwiczyliśmy pamięć ruchową,
uczyliśmy się koordynacji ruchowej. Wykony-
waliśmy etiudy aktorskie. W czasie tych dzie-
sięciu dni zajęć udało się nam przygotować
dwa fragmenty musicali: Romana Polańskiego
„Taniec wampirów” oraz „Greace” (ekranizacja
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WAKACJE W ŚWIETLICY I NA PLACU ZABAWWOPACZY KOLONII
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URZĄD GMINY PRZYPOMINA
„Właściciel utrzymujący zwierzęta domowe ma obowiązek usuwać zanieczyszczenia pozostawione przez nie, na
terenach publicznych.”
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice
(*Podstawa prawna: art. 1 0 ust. 2a, ustawy z dnia 1 3 września 1 996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U.
z 2005 Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

WARSZTATY DLA MIESZKAŃCÓW

W sierpniu rozpoczęły się warsztaty kiero-
wane dla klientów GOPS oraz mieszkań-
ców gminy Michałowice realizowane w ra-
mach projektu systemowego „Aktywnie
do rozwoju” współfinansowanego ze
środków EFS POKL - Priorytet VII, Działa-
nie 7.1 Poddziałanie 7.1 .1 „Rozwój i upo-
wszechnianie aktywniej integracji przez
Ośrodki Pomocy Społecznej”

W dniach 23-24 sierpnia odbył się pierwszy
warsztat „umiejętności interpersonalnych”,
w którym uczestniczyło 1 2 osób. Kolejne war-
sztaty grupowe odbędą się w poniższych ter-
minach:
- warsztaty jak radzić sobie ze stresem 27-28
września

- warsztat zasadnego gospodarowania bu-
dżetem domowym 4-5 października
- warsztat umiejętności wychowawczych 1 1 -
1 2 października
- warsztat skierowany na poprawę motywa-
cji i własnego wizerunku w pracy 1 3-1 4 paź-
dziernik (warsztat wyjazdowy do Hotelu
Afrodyta w Radziejowicach)
- warsztat przygotowujący do powrotu na
rynek pracy 8-9 l istopada
- warsztat dla wolontariuszy 1 5 l istopada
W najbl iższym czasie dla uczestników pro-
jektu zostaną również zorganizowane:
- wydarzenia kulturalno-rozrywkowe
- wyjazd integracyjny dla osób, które uczest-
niczą w warsztatowych

- warsztat tworzenia biżuterii dla mieszkań-
ców społeczności lokalnej (Świetl ice Wiejskie
w Opaczy Kolonii, Pęcicach, Nowej Wsi)
- spotkanie obywatelskie dla mieszkańców
gminy

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów
za udział w Projekcie.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Pro-
gramie Aktywności Lokalnej, jako otoczenie
lub udziałem w warsztatach tworzenia biżu-
terii zapraszamy do zgłaszania się do GOPS w
Nowej Wsi do Koordynatora - Ewy Zalew-
skiej. Zapisy i szczegółowe informacje rów-
nież pod numerem telefonu 22 758 27 93,
kom. 533  01 2  565

UG

V TURNIEJ MICHAŁOWICE CUP
Na obiekcie sportowym Zespołu Szkół w
Michałowicach pierwsze rozgrywki V Tur-
nieju Michałowice Cup odbyły się w
dniach 1 6-1 7 lipca, drugie – 20-21 sierp-
nia 201 1 r.

W turniejach biorą udział sześcioosobowe
drużyny. W tym roku w pierwszych i drugich
rozgrywkach wzięło udział 1 8 drużyn, w tzw.
kategori i open (czyl i kto zgłosi się, to gra)

najczęściej dwudziestol atków, przeważnie z
sołectw i osiedl i gminy Michałowice, al e
również z ościennych miejscowości . W tur-
nieju bierze udział także drużyna Turków,
mieszkających i pracujących na terenie na-
szej gminy. W tym roku turecka drużyna
wzięła udział w pierwszych rozgrywkach;
odpadła w el iminacjach.

Mecze trwają: w fazie grupowej dwa razy
po 1 2 minut, a w pucharowej dwa razy po
1 5 minut

W tym roku najciekawszym, najbardziej
dramatycznym meczem okazał się mecz fi-
nałowy drugich rozgrywek. W niedziel ę, pod
wieczór, 21 sierpnia o zwycięstwo wal czyły
drużyny: Komorów (wyłącznie komorowia-
nie) i Al bicel este (zawodnicy z Pruszkowa i
Komorowa). Mecz zakończył się wynikiem
4:4, dogrywka 5:5, zadecydowały karne 2:1 .

Drużyna Komorów jest „etatowym” zwy-
cięzcą. Wygrała pierwsze tegoroczne roz-
grywki. W turniejach Michałowice Cup
uczestniczy od początku. Wzięła udział nie-
mal we wszystkich rozgrywkach, często do-
cierając do finałów.

Po raz pierwszy w turnieju zagrała druży-
na „1 00 Twarzy Kosiarzy” ze Skoroszy. De-
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UCHWAŁY PODJĘTE NA VIII SESJI RADY GMINY

DYŻURY RADY GMINY MICHAŁOWICEJ
Przewodniczący Rady Gminy Michałowice Paweł Rajski oraz

wiceprzewodniczący Rady Gminy Michałowice Paweł Zacny i Aurel ia Zalewska
pełnią dyżur w Urzędzie Gminy Michałowice (pokój 25)

w każdy poniedziałek w godzinach 1 6.00- 1 8.00

Przyjęto Zasady udziel ania dotacji cel owej na usuwanie i utyl izację od-
padów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budyn-
ków mieszkal nych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice.

Cel em przyjęcia Zasad udziel ania dotacji cel owej jest stworzenie
mieszkańcom możl iwości usunięcia i unieszkodl iwienia w sposób bez-
pieczny dl a zdrowia l udzi i środowiska wyrobów zawierających azbest.

Warunkiem niezbędnym ubiegania się o dotację jest przedłożenie w
U rzędzie Gminy Michałowice wniosku (załącznik do U chwały) . Do wnio-
sku nal eży dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię do-
kumentu Weryfikującego, że wnioskodawca jest właściciel em nierucho-
mości , użytkownikiem wieczystym, samoistnym jej posiadaczem l ub
dysponuje nieruchomością na podstawie zawartej umowy z właścicie-
l em.

W ciągu 21 dni, na podstawie złożonych dokumentów oraz ogl ędzin
budynku, wniosek jest rozpatrywany i kwal ifikowany do real izacj i , a o
fakcie tym powiadamiany jest pisemnie wnioskodawca.

Dotacją objęty jest koszt zdjęcia, transportu i utyl izacj i wyro-
bów zawierających azbest, pozyskanych w trakcie wymiany po-
kryć dachowych l ub el ementów el ewacji .

N ie pokrywa ona kosztów związanych z zakupem i montażem
nowych pokryć dachowych l ub el ewacji .

Wysokość dotacji d l a jednego obiektu budowl anego wynosi
30 zł/m2 od powierzchni pokrytej l ub obłożonej wyrobami za-
wierającymi azbest. Dotacja obejmuje 75 % w/w powierzchni.
Kwota dotacji n ie może być jednak wyższą, aniżel i wartość wy-
konanych prac wpisanych w rachunku (fakturze VAT).

Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków finanso-
wych przewidzianych w budżecie gminy na dany rok budżeto-
wy. Kol ejność real izacj i następować będzie według daty wpływu
kompl etnych wniosków do U rzędu Gminy Michałowice. Wnioski
niezreal izowane w danym roku , z powodu braku środków, fi-
nansowych będą dofinansowane w roku następnym.

Uchwała Nr VIII/66/201 1 z dnia 07.07.201 1 r.
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,

pochodzących z budynkówmieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice.

Uchwała Nr VIII/67/201 1 z dnia 07.07.201 1 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków

z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

Zatwierdzona została taryfa za zbiorową dostawę wody i zbiorowe odpro-
wadzenie ścieków w wysokości:
1 ) 3,90 zł netto za 1 m3 wody przeznaczonej do spożycia  przez osoby fi-
zyczne w   gospodarstwach domowych za zużytą wodę do 3 m3 na osobę
na miesiąc,
  2) 4,90 zł netto za 1 m3 wody przeznaczonej dla innych odbiorców oraz
osób fizycznych w gospodarstwach domowych za zużytą wodę powy-
żej 3 m3 na osobę na miesiąc,
  3)   8,91 zł netto za dostawę 1 m3  wody bezpowrotnie zużytej,

4)   6,50 zł netto za 1 m3 ścieków komunalnych odprowadzo-
nych do gminnych urządzeń kanal izacyjnych,
5)       6,32 zł netto za 1 m3 ścieków komunalnych , odprowadzo-
nych do gminnych urządzeń kanal izacyjnych, dla nieruchomości
posiadających przydomowe przepompownie ścieków, które
czerpią energię do pracy z gospodarstwa domowego Do-
stawcy.
  Taryfa, obowiązuje  od dnia 01 .09.201 1 r. do dnia 31 .08.201 2 r.

Uchwała Nr VIII/68/201 1 z dnia 07.07.201 1 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości

Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zniesienia nazwy miejscowości.

Rada Gminy Michałowice postanowiła przeprowadzić konsultacje z miesz-
kańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle w
sprawie zniesienia nazwymiejscowości „Michałowice -Parcela”.

Konsultacje polegały na uzyskaniu od mieszkańców zamieszkałych na te-
renie miejscowości Michałowice Osiedle odpowiedzi na pytanie o treśći:
„Czy jest Pan/Pani za zniesieniem nazwy miejscowości „Michałowice-
Parcela”?.

Udzielenie odpowiedzi na pytanie polegało na zakreśleniu na an-
kiecie znakiem X rubryki „TAK” albo „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ
OD GŁOSU

  Uprawnione do udziału w konsultacjach były osoby, które do
dnia zakończenia konsultacji tj. 1 6 września 201 1 r. ukończyły 1 8 lat
i stale zamieszkują na terenie miejscowości Michałowice Osiedle.

biutowała w 2. rozgrywkach i zajęła wysokie,
czwarte miejsce.

Pierwsze tegoroczne rozgrywki wygrała
drużyna Komorów, pokonując w final e 5:3
Arsenal I I I miejsce wywal czył F.C. Mal ichy.

N ajl epszym piłkarzem tych rozgrywek był
Rafał Lebioda z drużyny Komorów, najl ep-
szym bramkarzem – Adam Sokołowski z Ar-
senal u, naj l epszym strzel cem okazał się Mar-
cin Przygoda z Arsenal u – strzel i ł 1 7 bramek.
„Ciachem” panie mianowały Tomasza Kosie-

radzkiego z drużyny Komorów. U l ubieńcem
publ iczności został Rafał Jabłoński z R. Ma-
dritto.

Drugie rozgrywki: 1 . miejsce: drużyna Ko-
morów, 2. – Al bicel este, 3. – drużyna Opacz.

N ajl epszym zawodnikiem i jednocześnie
ex aequo król em strzel ców został Kamil Dą-
browski z drużyny Komorów – 1 8 bramek;
1 8 gol i strzel i ł również Sebastian Dumała z
Al bicel este i został z Dąbrowskim ex aequo
król em strzel ców. Tytuł naj l epszego bram-

karza otrzymał Sebastian Rajchert ze „1 00
Twarzy Kosiarzy”. N ajładniejszą bramkę
strzel i ł Łukasz Pocztowski z zespołu Opacz.
Było to znakomite uderzenie z dystansu,
pod poprzeczkę; bramkarz nie miał nic do
powiedzenia.

Turniej Michałowice Cup, organizowany
jest od 5. l at, dzięki zaangażowaniu Pawła
Stel maszewskiego oraz znakomitej bazie
sportowej, jaką mają Michałowice.

Stanisław Szałapak
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Uchwała Nr VIII/70/201 1 z dnia 07.07.201 1 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Opacz Kolonia,

stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.  
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Istniejącej drodze stanowiącej działkę nr ew. 1 43/22, położoną w obrębie ewidencyjnym wieś Opacz Kolonia, gmina Michałowice, nadano nazwę
„Polnej Róży".

Uchwała Nr VIII/72/201 1 z dnia 07.07.201 1 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

Uchwała Nr VIII/69/201 1 z dnia 07.07.201 1 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości

Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zmiany nazwy miejscowości. 

Rada Gminy Michałowice postanowiła przeprowadzić konsultacje z miesz-
kańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle w
sprawie zmiany nazwy miejscowości z „Michałowice Osiedle” na „Mi-
chałowice”.

Konsultacje polegały na uzyskaniu od mieszkańców zamieszkałych na te-
renie miejscowości Michałowice Osiedle odpowiedzi na pytanie o treści:
„Czy jest Pan/Pani za zmianą nazwy miejscowości z ” Michałowice

Osiedle” na „Michałowice”?
Udzielenie odpowiedzi na pytanie polegało na zakreśleniu na an-

kiecie znakiem X rubryki „TAK” albo „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ
OD GŁOSU”.

Uprawnione do udziału w konsultacjach były osoby, które do
dnia zakończenia konsultacji tj. 1 6 września 201 1 r. ukończyły 1 8 lat
i stale zamieszkują na terenie miejscowości Michałowice Osiedle.

Wyrażono zgodę na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, do-
tychczasowemu dzierżawcy Telekomunikacji Polskiej S.A., nieruchomości
zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz Kolonia, dla któ-

rej Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą nr KW
43268, stanowiącej cześć działki ewidencyjnej nr 425/2 o pow. 1 85
m2, będącej własnością Gminy Michałowice.

Uchwała Nr VIII/71 /201 1 z dnia 07.07.201 1 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli działek
przyległych, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Komorowie, gm. Michałowice.

Wyrażono zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 5% od ceny gruntu,
przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej sta-
nowiącej działkę nr ew. 524/3 o pow. 580 m2, położoną w obrębie ewiden-

cyjnym Komorów Osiedle, w częściach, na poprawę warunków za-
gospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących działki
ew. nr 524/1 , 524/7 i 524/6 położone w obrębie Komorów Osiedle.

Uchwała Nr VIII/73/201 1 z dnia 07.07.201 1 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 201 1 Gminy Michałowice Nr IV/20/201 1 ..

Uchwale Budżetowej na rok 201 1 Gminy Michałowice Nr IV/20/201 1
dokonuje się następujących zmian:
zmienia się dochody budżetu gminy w następujący sposób:
a)     zwiększa się dochody o kwotę    1 92  829,61     zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę     1 92 829,61   zł,
  zmienia się wydatki budżetu gminy w następujący sposób:
a)   zwiększa się wydatki  o kwotę    224  829,61 ,00   zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę   1 0 000,00 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę      21 4  829,61 ,00  zł,
b)   zmniejsza się wydatki o kwotę    32 000,00 zł,w tym:
- wydatki bieżące o kwotę     25 500,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę      6 500,00  zł,

  Po dokonaniu zmian budżet gminy na 201 1 r. wynosi:
a)     dochody            79  090  987,83  zł,
b)   wydatki               89  1 05  561 ,83   zł,

Pani

Małgorzacie Głodowskiej

Dyrektorowi Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Komorowie

wyrazy współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci

Mamy

składają
Wójt i Rada Gminy Michałowice

Pani

Justynie Witoskiej

głębokie wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy

składają
Wychowankowie klasy IIc

Zespołu Szkół w Michałowicach
wraz z Rodzicami
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NOWI
MIESZKAŃCY GMINY

Mikołaj Mozol
Granica, ur. 1 1 .01 .201 1

3470 g ; 53 cm
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Miłą uroczystością rozpoczęła się VIII Se-
sja Rady Gminy Michałowice 7 lipca 201 1
r. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
obchodziły dwie pary: Państwo Aleksan-
dra i Wiesław Chodkowscy z Komorowa i
Państwo Eugenia i Tadeusz Sierakowie z
Reguł.

Z rąk wójta Krzysztofa Grabki oraz prze-
wodniczącego rady Pawła Rajskiego jubilaci
otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej, grawerowane dyplomy upamięt-
niające 50 rocznicę ślubu, kwiaty oraz ser-
deczne życzenia zdrowia, pomyślności i
kolejnych lat spędzonych razem.

Państwo Chodkowscy, w Komorowie
mieszkają od początku lat 90, choć rodzinnie
związani są z tym miejscem od lat 60. Pani
Aleksandra jest dyplomowaną pielęgniarką,
a Pan Wiesław z wykształcenia inżynierem
budownictwa (Pol itechnika Gdańska). Wy-

chowali dwóch synów, a teraz cieszą się z ko-
lejnego pokolenia - trójki wnucząt. Wolny
czas na emeryturze spędzają zwiedzając Pol-
skę, a czasami kraje europejskie.

Pan Tadeusz Sierak mieszka w Regułach
od urodzenia, a Jego żona Eugenia od 1 961 r.
Oboje w swojej pracy zawodowej związani
byl i z przemysłem spożywczym. Pani Euge-
nia przez wiele lat kierowała dwoma piekar-
niami. W ramach fundacji Pomocy Dzieciom
na Diecie bezglutenowej "Przekreślony Kłos"
prowadziła piekarnię bezglutenową przygo-
towującą specjal istyczne wypieki dla dzieci
będących na diecie bezglutenowej i bez-
mlecznej. Ma w swoim dorobku opracowa-
nie receptur takich produktów bezgluteno-
wych, których nie było na rynku, jak chleb,
ciastka, makarony. Pan Tadeusz ponad 40 lat
pracował w WSS Społem, w dużych piekar-
niach Belwederska i Łowicka, kierował dzia-
łem technicznym. Państwo Sierakowie mają
jednego syna Jacka (przez 2 kadencje pełnił
funkcję przewodniczącego Rady Gminy Mi-
chałowice) oraz dwie wnuczki Agnieszkę i Jo-
annę.

Jubilatom składamy jeszcze raz życzenia dłu-
gich i pogodnych lat życia w dobrym zdro-
wiu i spokoju.

UG

ZŁOTE GODY

Informacja o zmianach od dnia 1 stycznia
201 2 roku zasad ustalania prawa do
świadczeń rodzinnych związanych z uro-
dzeniem się dziecka
GOPS Gminy Michałowice przypomina, że od
dnia 01 stycznia 201 2 roku, prawo do dodat-
ku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione
będzie od przedstawienia przez osobę ubie-
gającą się zaświadczenia, że matka dziecka
pozostawała pod opieką medyczną nie póź-

niej niż od 1 0 tygodnia ciąży do porodu
(przepisy ustawy z dnia 25 marca 201 1 roku
o ograniczaniu barier administracyjnych dla
obywatel i i przedsiębiorców nie przewidują
możl iwości zastąpienia ww. zaświadczenia
oświadczeniem).
Wzór powyższego zaświadczenia określony
jest we wchodzącym w życie od dnia 01
stycznia 201 2 roku rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 1 4 września 201 0 roku w
sprawie formy opieki medycznej nad kobietą
w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu

urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia
potwierdzającego pozostawanie pod tą
opieką (Dz. U. z 201 0 r., Nr 1 83, poz. 1 234).
Podstawa prawna:
-art. 9 i art. 1 5 b ustawy z dnia 28 l istopada
2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.
U. Nr 1 39, poz. 992, z późn. zm.), - art. 3 usta-
wy z dnia 5 marca 201 0 roku o zmianie usta-
wy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50,
poz. 301 )

Wojciech Bąkowski
Granica, ur. 22.05.201 1 r.

3040 g ; 55 cm

Hanna Helena Panek
Michałowice, ur. 24.05.201 1 r.

3000 g ; 50 cm
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STANISŁAWAUGUST PONIATOWSKI 1 764 –
1 795

Stanisław August Poniatowski odegrał bar-
dzo ważną rolę w dziejach Polski. Zdania o jego
panowaniu są podzielone. Możemy znaleźć
wiele osób oceniających jego rządy pozytywnie
jak i negatywnie. Władał w najgorszym okresie
dla Polski, czyli wtedy, gdy duży wpływ na nasz
kraj miały potężne państwa sąsiadujące. Zrobił
wiele dobrego dla naszej ojczyzny, ale przyczy-
nił się także do jej upadku.

1 5 marca 1 765 r. utworzył Szkołę Rycerską,
która w założeniu miała być elitarną uczelnią
wojskową. Wydał na jej powstanie 1 ,5 miliona z
własnej kiesy, później dołożył jeszcze 600 tysię-
cy (200 tysięcy ze szkatuły królewskiej i 400 ty-

sięcy ze skarbu państwa). Dodatkowo przekazał
na rzecz szkoły swój Pałac Kazimierzowski.
Wszystko to zaowocowało już po pierwszym ro-
ku działalności uczelni, kiedy udało się wycho-
wać 200 kadetów.
W 1 766 r. król założył mennicę, by wybijała mo-
nety, ponieważ w tamtym okresie dużo pienię-
dzy napływało z Prus (były w dużej części fałszy-
we).

Jako człowiek wykształcony, wiele podróżują-
cy i czytający dzieła wybitnych ludzi epoki
oświecenia, Stanisław August Poniatowski zda-
wał sobie sprawę, iż należy „inwestować” w roz-
wój państwa. Jednak, aby inwestycja się udała
potrzebne były kolejne działania. W latach 1 788
– 1 792 obradował w Warszawie Sejm zwany
Czteroletnim albo Wielkim. Przeprowadzono
wtedy następujące reformy:
- reforma wojska
Zdecydowano się powiększyć armię Rzeczypo-
spolitej do 1 00 tysięcy żołnierzy, ale później
zmniejszono tą liczbę do 65 tysięcy, ponieważ
dochody skarby państwa były za małe (w rze-
czywistości podczas wojny 1 792 r. zdołano wy-
stawić tylko 57 tysięcy żołnierzy).
- reforma skarbu (tzw. ofiara dziesiątego grosza)
Opodatkowano szlachtę (1 0 %) i duchowień-
stwo (20%). Wpływy z tych podatków miał być
przeznaczone na utrzymanie powiększonej ar-
mii.
- prawo o miastach
Mieszczanie mogli nabywać ziemię, być urzęd-
nikami i oficerami w wojsku. Ponadto uzyskali
możliwość wybierania swoich przedstawicieli do
sejmu (24 plenipotentów) z prawem głosu w
kwestiach dotyczących miast i handlu.
- konstytucja
Uchwalona 3 maja 1 791 r. była pierwszą konsty-
tucją w Europie i drugą na świecie (1 787 r. – kon-
stytucja amerykańska). Znosiła liberum veto (de-
cyzje miały zapadać większością głosów) oraz
wolną elekcję (Rzeczpospolita miała być ponow-

nie monarchią dziedziczną). Ustanawiała rząd
zwany Strażą Praw, na czele którego stanął król.
Wprowadzała wolność wyznania, jednak głów-
ną religią był katolicyzm. Chłopi zostali wzięci
pod opiekę państwa.

Oprócz władcy przy tworzeniu ustawy zasad-
niczej brali udział m.in.: Stanisław Małachowski,
Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki.

Pomimo wielu zasług Stanisław August Po-
niatowski podejmował również złe w skutkach
dla naszego kraju decyzje. Chwiejność charakte-
ru, zbytnie uleganie carycy Katarzynie II, wiara w
Rosję jako państwo najmniej niebezpieczne dla
Rzeczpospolitej, sprawiły, że stał się odpowie-
dzialny za rozbiory naszego kraju. Zatwierdził
pierwszy rozbiór, a przeciwko kolejnym nie za-
protestował ostro, czego wyrazem było przystą-
pienie do konfederacji targowickiej. Doprowa-
dził do upadku jedno z największych państw
europejskich pod względem terytorialnym w
XVIII w.

Mówi się, że historia z perspektywy czasu oce-
ni daną postać bądź wydarzenie. Pomimo, że
minęło już ponad 200 lat od abdykacji Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego, historycy do dzisiaj
nie są zgodni w ocenie jego rządów.

KACPER WEYNA
Uczeń ZS w Komorowie

Z NASZYCH SZKÓŁ
Prace uczniów

Ogólnopolski konkurs o bł. Edmundzie Bojanowskim

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim
Konkursie Edukacyjnym „Polacy beatyfi-
kowani przez Jana Pawła II. Błogosławiony
Edmund Bojanowski”.
Konkurs to atrakcyjny pomysł na historyczno-
dziennikarski projekt edukacyjny dla uczniów
szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazja-
nych. Wcielając się w rolę dziennikarza-detek-
tywa młodzież zapozna się z historią nie-
zwykłego Polaka, odkryje różnorakie ślady
jego obecności w swojej okol icy, czy regionie.
Szl ifując warsztat rzetelnej pracy historyka
przeżyje przygodę spotkania z zasakującym

błogosławionym. Organizatorem konkursu są
Parafia Narodzenia NMP w oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Komorowie. Patronat
nad konkursem objęła Gmina Michałowice.

Patronat honorowy: Wydział Duszpaster-
stwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji War-
szawskiej
Współorganizator: Instytut Papieża Jana Paw-
ła I I w Warszawie
Patronat merytoryczny:
Instytut Pamięci Narodowej

Sen Katarzyny-brytyjska karykatura



Z GMINY MICHAŁOWICE

Chelsea Haywood
Biała Gejsza

Autorka przez trzy miesiące
pracowała w tokijskim klu-
bie"Greengrass" jako gejsza.In-
teligentna i urodziwa, wyda-
wała się idealną kandydatką
na hostessę, będącą "głębo-
kim dekoltem i wysokim IQ" w
jednym...Wyjątkowo szczera,

bez pretensjonalna i pozbawiona pruderii opowieść
o upadku na samo dno na tle zaskakującej, dla nas
dziwacznej rzeczywistości współczesnej Japonii.

Beata Pawlikowska
Blondynka w kwiecie

lotosu

Kwiat lotosu to święty
symbol buddyzmu i ludz
kiej duszy. Sięga korzenia-
mi dna stawu i pnie się ku
górze. Kiedy kwiat lotosu
rozkwita na powierzchni

zawsze jest czysty i pachnący - niezależnie od te-
go jak brudna, mętna i błotnista jest woda w sa-
dzawce. I taki powinien być też człowiek -uczciwy,
dobry i czysty w myślach i słowach, bez względu
na to ile zła jest dookoła...

Charlotte Bronte
Shirley

Nigdy dotąd nie wydawana
w Polsce powieść Charlotte
Brontë, autorki "Dziwnych
losów Jane Eyre". "Shirey",
napisana przez Charlotte
Brontë zaraz po "Dziwnych
losach Jane Eyre", to pełna
pasji opowieść o konflikcie
klas, płci i pokoleń, toczą-

cym się wśród wrzosowisk północnej Anglii i na
tle niespokojnej epoki wojen napoleońskich.

Liam Creed
Szczeniak

Odkąd Liam Creed nauczył
się chodzić, doprowadzał
swoją rodzinę do rozpaczy.
Impulsywny chłopiec z ADHD
nie mógł się odnaleźć ani w
domu, ani w szkole. Nauczy-
ciele uznali go za przypadek
beznadziejny i spisali na stra-
ty. Wtedy jednak Liam poznał

Aero - pełnego energii szczeniaka, którego musiał
okiełznać. Program szkolenia labradorów przez
"trudne" dzieciaki dał początek niezwykłej przyjaźni
i przeobraził życie nastolatka. Oto jego historia.

VeredMorgan
Zakazana miłość

Poznaj prawdziwą historię
Szerin, piętnastoletniej af-
gańskiej piękności, która
podczas wojny wyemigro-
wała ze swoją ortodoksyjnie
religijną rodziną do Emira-
tów Arabskich.
Dziewczyna przeżwa piekło,

gdy zakochuje się w młodym Hindusie, Amarze,
który jest chrześcijaninem. Miłość Szerin jest wysta-
wiana na liczne próby, a ona sama narażona na prze-
moc, skazana na domowy areszt, wywieziona z kraju
i poddawana praktykom czarnej magii.

Gunilla Fagerholm
Niebieskie oczy czarny ląd

Przeprowadzka z zimnej
Szwecji do skąpanej w słoń-
cu Kenii była marzeniem Gu-
nilli i jej męża. Sprzedali
wszystko, rzucili świetnie
prosperującą firmę i wyje-
chali do Afryki. Farma, wła-
sny hotel, egzotyka, wyda-

wało się że budują raj na Ziemi! Niestety
rzeczywistość szybkoprzerodziła się w prawdziwe
piekło: przemoc, bieda, choroby i korupcja... czy
tytułowi niebieskoocy sprostaliwyzwaniom jakie
postawił przed nimi czarny ląd?

SheranyBundrick
Słoneczniki

Powieść obyczajowa, rozgrywa-
jąca się w ostatnich latach życia
twórcy "Słoneczników", zmarłe-
go w 1 980 roku. Fikcyjny ro-
mans wpisany w prawdziwą
biografię malarza, z biedą, zabu-
rzeniami emocjo- nalnymi, ob-
ciętym uchem, toksycznymi sto-

sunkami Van Gogha z bratem Theo...

Maria Duenas
Krawcowa z Madrytu

Malownicza powieść o mi-
łości, modzie i szpiegowa-
niu... Zaskakująca fabuła,
doskonale oddane tło hi-
storyczne, przemieszanie
faktów i fikcji .
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PO PROSTU CZYTAJ...
Nowości wybrane przez Gminną Bibl iotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

Sarita Mandanna
Tygrysie wzgórza

Pozwól się oczarować pory-
wającej historii miłosnej po-
równywanej do Przeminęło
z wiatrem. Zapierające dech
w piersiach opisy nieprzenik-
nionej dżungli, łagodnych
wzgórz i plantacji kawy two-
rzą egzotyczne tło sagi o sile

namiętności i przeznaczenia...

BIBLIOTEKA W KOMOROWIE
ul. Kraszewskiego 3

tel .: 22 758 01 84
Poniedziałek 1 2.00-1 8.00
Środa 1 2.00-1 8.00
Czwartek 1 0.00-1 5.00
Piątek 1 2.00-1 8.00

www.biblioteka-komorow.pl

BIBLIOTEKA WMICHAŁOWICACH
ul. Szkolna 1 5

tel .: 22 723 86 00
Poniedziałek 1 2.00-1 8.00
Środa 1 0.00-1 5.30
Czwartek 1 0.00-1 5.30
Piątek 1 2.00-1 8.00

www.biblioteka.michalowice.pl

BIBLIOTEKA W NOWEJ WSI
ul. Główna 52a

tel .: 22 758 28 72
Wtorek 1 2.00-1 8.00
Czwartek 1 0.00-1 8.00

www.biblioteka.michalowice.pl

Wybór i opracowanie książek: J. Janaszewska, W. Kłosińska, K. Walichnowska

NOWOŚCI Z DZIAŁU DLA DOROSŁYCH

NOWOŚCI Z DZIAŁU DLA DZIECI

Uri Orlev
Wyspa na ulicyPtasiej

Jedenastoletni Alek mieszka wraz z rodzi-
cami w getcie warszawskim w czasie II
wojny światowej. Kiedy hitlerowski oku-
pant rozpoczyna akcję likwidacyjną dziel-
nicy,chłopcu udaje się ukryć w starym,

zrujnowanym domu. Ten dom staje się dla niego bez-
ludną wyspą...

Joanna Papuzińska
Asiunia

Historia małej Asiuni, dla której woj-
na zaczęła się tuż po jej piątych uro-
dzinach, gdy pewnej nocy znikła
mama i cały dom... Wzruszająca lite-
ratura faktu dla najmłodszych wyda-

na w koedycji z Muzeum Powstania Warszawskie-
go.

MaggieStiefvater
Drżenie

Granica między dobrem a złem nie jest
tożsama z granicą między człowiekiem a
wilkiem. Opowieść o wilkołakach to klucz
do sedna tego, co najważniejsze dla mło-
dych ludzi: do miłości, przyjaźni, ale i do

samotności czy nieuniknionego okrucieństwa. Można
w niej odnaleźć źródła rywalizacji, zazdrości, a także
wybaczania..



ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE
ul . Marii Dąbrowskiej 1 2/20, 05-806 Komorów,
tel . 22  758 06 37 ZSO i szkoła podstawowa, tel . 22 758 02 48 l iceum
tel . 22  758 08 95 gimnazjum

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
MPWiK Pruszków (obsługa sieci wodociągowej Michałowic Wsi oraz osiedl i
Michałowice i Ostoja w Komorowie)

Pogotowie wodociągowe MPWiK tel .: 22  445 62 1 1 ,  784 021 226
WODROL. S. A
(obsługa pozostałych sieci wodociągowych gminy)
Pogotowie Wodociągowe WODROL tel . 694  404  990; 602  395   008

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWEJ WSI
ul . Główna 2 – tel . alarmowy 22 758 26  87, 692 773 871

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

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

OŚWIETLENIE ULICZNE
Firma "Cieśl ikowski"
tel . 22 720 39 07

Centrala: 22   723 81 78; 22  723 93 32; 22   723 93 35
oraz tonowowybierając nrwewnętrzny:
0 lub 1 16 - Sekretariat Wójta,1 01 , 1 08 - Inwestycje, 1 04, 105 – Podatki,
106 - Skarbnik Gminy, 107 - Księgowość budżetowa, 109 - Gospodarka Komunalna
i Ochrona Środowiska, 1 10 - Kierownicy Ref. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
1 1 1 - Sekretarz Gminy, 1 13 - Zamówienia Publiczne, 121 - Planowanie 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 Przestrzenne - 22 723 93 36
Geodezja i Rolnictwo – 22 723 93 37
Ewidencja Działalności Gospodarczej – 22 723 93 45
Biuro Rady Gminy – 22 723 93 38
Rozliczanie faktur za kanalizację – 22  758 03 07

GMINNYOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
GMINYMICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄWNOWEJ WSI
ul. Główna 52A, 05-806 Komorów, tel. 22 758 27 93

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

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

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

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

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

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOMOROWIE
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 WMICHAŁOWICACH Z SIEDZIBĄWNOWEJ WSI,
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów, tel. 22 758 28 22
(dyżury w każdy czwartek w godz. 1 7.00-1 9.00)

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

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

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W PRUSZKOWIE
Telefon alarmowy 22 758 77 01

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

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

PRZYCHODNIE LEKARSKIE
„Arka” Komorów, ul . Berylowa 34, tel . 22 758 00 85
RES-MED. Michałowice, ul . Ludowa 7, tel . 22 753 04 04
Przychodnia Lekarska ZDROWIE
Komorów, ul . Turkusowa 5, tel . 22 759 1 6 57

APTEKI
„Leśna” Komorów, ul . Ceglana, tel . 22 758 02 21
„Ostoja” Komorów, ul . Berylowa 34, tel . 22 758 00 82
Apteka w Nowej Wsi, ul . Główna 24, tel . 22 758 27 25
Apteka w Michałowicach, ul . Jesionowa 40, tel . 22 723 91 83
Apteka w Michałowicach, ul . Parkowa 1 a, tel . 22 723 92 00
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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

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

WAŻNIEJSZE TELEFONY

Druk:




