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GMINA MICHAŁOWICE MAZOWIECKĄ
GMINĄ ROKU 201 0 !!
Tegoroczna, 3 edycja konkursu Mazowiecka Gmina Roku 201 0 zakończyła się dla nas
wielkim sukcesem. Po raz pierwszy w historii konkursu, Gmina Michałowice została
najlepszą gminą, otrzymując tytuł Mazowieckiej Gminy Roku 201 0 (kategoria gminy wiejskie) oraz złotą statuetkę Orła
Mazowieckiego Samorządu.
Konkurs został zorganizowany po raz trzeci przez firmę Europa 2000 Consulting Sp. z
o.o. oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu,
Przemysłu i Usług. Honorowy Patronat sprawował Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Konkursowi patronowali
także Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA.
Tytuł Mazowieckiej Gminy Roku 201 0
przedstawia naszą gminę jako tę, która stwarza najdogodniejsze warunki inwestorom,
priorytetowo traktuje ochronę środowiska,
dba o sprawność służby zdrowia oraz o najlepszą jakość edukacji oraz umiejętnie wykorzystuje środki z Unii Europejskiej na
poprawę infrastruktury, a tym samym dba o
wzrost jakości życia mieszkańców.
Samorządy oceniane były poprzez pryzmat wyników ekonomicznych, jakości zarządzania oraz wywiązywania się ze swoich

ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW

Mieszkańcy mogli na nich zadecydować
na co w 201 1 roku zostaną przeznaczone
fundusze sołeckie i osiedli.
str. 3

VII RAJD PĘCICKI

zadań obligatoryjnych.
Statuetkę i dyplom dla gminy Michałowice
odebrał wójt Krzysztof Grabka, podczas Wielkiej Gali Mazowsza "Samorząd i Przedsiębiorczość".
UG

Z Nowej Wsi do Pęcic przemaszerowało
ok. 1 00 uczniów gimnazjum pod opieką
nauczycieli, a w uroczystościach 66.
rocznicy boju pod Pęcicami w mauzoleum
w Pęcicach wzięło udział ponad 300 osób.
str. 9

ŁAWECZKA MARII DĄBROWSKIE

W komorowskiej bibliotece odbyło się
odsłonięcie „Ławeczki Marii Dąbrowskej".
str. 1 0
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GMINA MICHAŁOWICE WYSOKO W RANKINGACH „WSPÓLNOTY”

Koniec kadencji władz samorządowych
to czas podsumowań.Pismo samorządu
terytorialnego „Wspólnota” sporządziło
rankingi, w których gmina Michałowice
zajmuje bardzo wysokie pozycje.
SUKCES MIJAJĄCEJ KADENCJI

Gmina Michałowice znalazła się w ścisłej
czołówce, zajmując 8 miejsce wśród gmin
wiejskich z całego kraju (przypomnijmy, że w
Polsce istnieje ponad 1 580 gmin wiejskich.)
Wyróżnienie dla naszej gminy zostało przyzna-

ne wójtowi Krzysztofowi Grabce.
Ranking sporządzono w oparciu o dane powszechnie dostępne i dające się zmierzyć
wskaźniki. Oceniał i podsumowywał on efekty
oraz jakość zarządzania samorządów w ostatnich 4 latach.

WYDATKI SAMORZĄDÓW
NA INFRASTRUKTURĘ.

W rankingu , który dotyczy lat 2007-2009 r. zostały wzięte pod uwagę tylko te inwestycje,
które były skierowane na rozwój infrastruktury
technicznej. Koncentrują się one w 3 płaszczyznach - transport (remonty i budowa dróg),

gospodarka komunalna (sieć wodociągowa
i kanalizacyjna, oświetlenie ulic itp. ) oraz gospodarka mieszkaniowa.
W województwie mazowieckim Gmina Michałowice została sklasyfikowana na 3 pozycji,
zaś wśród wszystkich gmin wiejskich w Polsce
– na 1 1 miejscu. Przeliczając inwestycje na
mieszkańca, wynoszą one u nas 1 597 zł.
Jeszcze lepszą pozycję w rankingu wśród
gmin wiejskich osiągamy, gdy pod uwagę nie
są brane dotacje inwestycyjne (min. środki
unijne), a jedynie środki własne gmin. Wówczas gmina Michałowice plasuje się na 9 miejscu.

ZAMOŻNOŚĆ GMIN WIEJSKICH

W zestawieniu odnoszącym się do 2009 r. znaleźliśmy się na 21 pozycji. Jest to najwyższa
pozycja od początku powstania rankingu,
a więc roku 2001 r., wówczas uplasowaliśmy
się na 40 miejscu.
Wśród gmin wiejskich woj. mazowieckiego jesteśmy w pierwszej trójce. Zamożność naszej
gminy per capita (na osobę) została określona
w wysokości 4633,50 zł.
Sposób określania wskaźników rankingu
oparty jest na dochodach gmin (także tych pozyskanych z funduszy zewnętrznych), skorygowanych o dwie pozycje. Pierwszą z nich,
która została odjęta - jest tzw. janosikowe ( subwencja równoważąca przekazywana przez
„bogatsze„ gminy na rzecz gmin „biedniejszych”). Druga wartość, dodana do dochodów,
wynika ze skutków zmniejszenia stawek, ulg
i zwolnień w podatkach lokalnych. Skorygowane w ten sposób dochody zostały podzielone
przez liczbę mieszkańców.
UG

BIEŻĄCE INFORMACJE GMINY
INWESTYCJE, MODERNIZACJE
REMONTY
• Wybudowano rondo w Opaczy Kolonii, na
skrzyżowaniu ulic Środkowej oraz Ryżowej;
• Zostało rozstrzygnięte postępowanie
na remont ulic i dróg o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej i z żużla na terenie
Gminy;
• Zostało rozstrzygnięte postępowanie
przetargowe na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Opaczy Kolonii i
ul. Wandy w Nowej Wsi.

Wszczęto postępowania przetargowe
na :

• budowę budynku Urzędu Gminy wraz z
infrastrukturą techniczną,
• przebudowę ul. Konopnickiej wraz z
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•
•
•

•

budową odwodnienia w ul. Brzozowej i
Konopnickiej w Pęcicach Małych,
przebudowę ul. Sobieskiego w Komorowie,
budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Sosnowej w Opaczy Kolonii,
budowę oświetlenia w ul. Zgody w Michołowicach Wsi i parku w ul. Wiejskiej w Regułach, w ul. Koralowej w Komorowie
Osiedlu, roboty ziemne w ulicy bez nazwybocznej od ul. Brzozowej w Nowej Wsi, remont linii słupów oświetlenia oraz uzupełnienie punktów świetlnych na terenie
Gminy Michałowice
wykonanie odwodnienia miejscowości Michałowice Wieś.

POZOSTAŁE
• Od 4 października 201 0 r. dzieci z terenu

gminy Michałowice mogą skorzystać z
oferty zajęć sportowych, gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji, które potrwają do
końca roku kalendarzowego. Zajęcia, po
raz ostatni współfinansowane ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, odbywać się będą na terenie trzech placówek edukacyjnych: w Michałowicach, Komorowie i Nowej Wsi. Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod okiem wykwalifikowanej kadry.
Szczegółowy harmonogram zajęć został
zamieszczony na stronie internetowej projektu oraz w placówkach oświatowych na
terenie gminy Michałowice.
www.eeagrants.michalowice.pl/
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ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW

We wrześniu i październiku, we wszystkich sołectwach i osiedlach, odbyły się zebrania z mieszkańcami. Mieszkańcy mogli na nich zadecydować na co w 201 1 roku zostaną przeznaczone fundusze sołeckie i osiedli. Każda jednostka miała do
rozdysponowania kwotę uzależnioną od liczby mieszkańców.
Na zebraniach omawiano także wiele bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem miejscowości. Zebrania zwoływane były przez sołtysów oraz przewodniczących
zarządów osiedla. Zapraszano na nie wójta gminy Michałowice, Krzysztofa Grabkę.

SOŁECTWO OPACZ KOLONIA
Sołtys Grażyna Grabka omówiła, referując
protokół, działalność swoją oraz rady sołeckiej, przedstawiając wydatkowanie środków
z funduszu sołeckiego, uchwalone w 2009 r.
Pieniądze te przede wszystkim zostały przeznaczone na działalność świetlicy i ogródka
jordanowskiego przy ul. Ryżowej 90. Zorganizowano min. Dzień Dziecka, spotkania
opłatkowe i wielkanocne, wiele występów
i przedstawień. Powstał chór. Działa koło
emerytów i rencistów.
Następnie została podjęta uchwała w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w roku 201 1 – na kwotę 45 tys. zł.
Także tym razem fundusz sołecki – zgodnie
z zapotrzebowaniem – został w większym
stopniu przeznaczony na działalność kulturalną.
W punkcie „Propozycje do budżetu gminy na rok 201 1 ” mieszkańcy najdłużej dyskutowali o tym, że w tym roku w wielu
domach zostały pozalewane piwnice. Wójt
Krzysztof Grabka powiedział, że nasza gmina, właśnie dlatego, że mieliśmy w Polsce
powodzie, otrzymała od Agencji Nieruchomości Rolnych grunt na zbiornik retencyjny.
To umożliwi rozpoczęcie prac związanych z
melioracją gruntów.
Omówiono też jakie ulice i w jaki sposób

Opacz Kolonia

powinny być wyremontowane lub wybudowane. Wójt ustosunkowywał się do tych
propozycji, przedstawiając kontekst sytuacji, np. związany z budową obwodnicy południowej Warszawy i dróg ekspresowych;
stan przygotowywanych projektów czy realizowanych prac.
Dyskutowano też o możliwości zastosowania monitoringu przy stacji kolejki WKD,
gdzie gromadzą się osoby pijące alkohol.
Wójt zaapelował, by mieszkańcy brali
udział w życiu miejscowości. Zachęcał do
czytania ogłoszeń na tablicach, do zaglądanie na stronę internetową gminy, jak również do uprawiania sportu: do korzystania
z boiska przy świetlicy. Zaś sołtys i rada sołecka przygotowują wiele kolejnych imprez
– na które zapraszają mieszkańców.
Stanisław Szałapak

SOŁECTWO REGUŁY
Mieszkańcy uchwalili, że 45 tys. zł. - będących w dyspozycji rady sołeckiej na 201 1
rok - zostanie przeznaczone na kontynuacje
prac przy zagospodarowaniu zabytkowego
parku w Regułach oraz na obsługę (w tym
prowadzenie zajęć) otwartej strefy rekreacji.
Strefa ta zostanie oddana do użytku w tym
roku. Do budżetu gminy na 201 1 r. została
zgłoszona budowa chodnika po drugiej

stronie ul. Regulskiej.
Dyskutowano o coraz większym problemie miejscowości, nadmiernym ruchu pojazdów. Dotyczy to przede wszystkim alei
Powstańców Warszawy oraz ulic Regulskiej
i Kuchy. Nie wolno w tamtych okolicach rozwijać zbyt dużych prędkości (jest to teren
zabudowany) oraz jeździć samochodom
o masie powyżej 3 ton - ale przepisy ruchu
są notorycznie łamane. Brakuje przejść dla
pieszych.
Tamtędy biegnie droga do szkoły, zaczyna
się droga rowerowa, z której korzysta wielu
uczniów. Trudno jednak dostać się do niej
i trudno z niej wyjechać.
Wypowiadali się też mieszkańcy nowego
osiedla. Wprowadziły się tutaj 3 lata temu
młode małżeństwa, 20 rodzin. Mamy z dziećmi muszą chodzić niebezpieczną jezdnią.
Trudno im opuścić osiedle – brak przejścia
dla pieszych – i pójść np. na spacer do zabytkowego parku lub na strefę rekreacji,
która powstaje przecież z myślą o dzieciach.
Jedna ze zgłoszonych propozycji mówi
o wprowadzeniu monitoringu – co ułatwiłoby chociażby karanie mandatami, a w konsekwencji ucywilizowało śpieszących się
do i z pracy kierowców.
Sporo dyskutowano też o zaśmiecaniu
miejscowości. Przy pojemnikach pozostawia
się wszelkiego rodzaju śmieci, np. gruz po
remoncie. Tu znowu padła propozycja, by
zainstalować w tym miejscu monitoring.
Wójt odpowiadał na liczne pytania. Omawiał różnego rodzaju uwarunkowania związane np. z budową chodnika, własnością
dróg, wywłaszczeniami, kolejką WKD (chociażby sprawa przejazdów przez tory); wyjaśniał i ustosunkowywał się do różnego
rodzaju zawiłości prawnych.
Stanisław Szałapak

SOŁECTWO MICHAŁOWICE WIEŚ
Mieszkańcy podjęli uchwałę, że środki z funduszu sołeckiego na 201 1 rok - 26 658 zł - zostaną przeznaczone na projekt i budowę
oświetlenia ulicy Kolejowej, od ul. Wesołej do
„majątku”, czyli do hotelu Venecia Palace.
Najdłużej dyskutowano o konieczności
budowy chodników, przede wszystkim ze
względu na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły.
Mówiono o zalewanych deszczem jezdniach, np. ul. Poniatowskiego pozapadała
się, a w zapadliskach gromadzi się woda
i samochody ochlapują przechodniów. Zastanawiano się, co zrobić z drzewkami samosiejkami, które blokują przejście przez
chodnik. Prawo chroniące zieleń uniemożliwia usunięcie takiej „ekologicznej” przeszkody i przechodnie muszą schodzić na
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ulicę. Podobny problem jest też z dwoma
słupami telefonicznymi – telekomunikacja
nie zamierza przestawić tych słupów.
Postulowano konieczność budowy ronda
na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Kasztanowej.
Wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka
odpowiadał na liczne pytania. Omówił wiele
spraw. Powiedział m.in., że odwodnienie to
zadanie na 2-3 lata.
Paweł Kaczorowski, mieszkaniec Michałowic Wsi, w imieniu sąsiadów i swoim, przedstawił sprawę budowy ulicy Błękitnej.
1 4 właścicieli działek, przez które przebiega
ta ulica, zamierza przekazać prawa własności do tej ulicy gminie. Dzięki temu ulica stanie się ulicą gminną i gmina będzie mogła
przeprowadzić prace budowlane na niej.
Stanisław Szałapak

SOŁECTWO KOMORÓW
W tym roku kwota, którą sołectwo otrzymało do rozdysponowania wynosi 42 356 zł.
Podczas zebrania mieszkańcy jednogłośnie
zdecydowali, że pieniądze te zostaną przeznaczone na dwa zadania: 21 tysięcy zostanie przekazane na kontynuację modernizacji oświetlania ulicznego i 21 356 zł zostanie wydane na obsługę strefy rekreacyjnej przy Zalewie.
Ubiegłoroczny budżet sołectwa, w kwocie
przeszło 37 tys. w całości został przeznaczony na modernizację oświetlenia głównych
ulic Komorowa Wsi, czyli ulicy Głównej, Turystycznej i Bugaj. Jak powiedział Tadeusz
Chruściak, zależało nam, aby przeznaczyć te
pieniądze na taki cel, aby skorzystała jak
największa liczba mieszkańców. Udało się
już wiele zrobić, ale potrzeby są jeszcze
większe. Dlatego mieszkańcy podczas zebrania zdecydowali, aby kontynuować tę inwestycję i modernizować oświetlenie w ko-

Michałowice Wieś
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lejnych ulicach. Przeznaczyli na ten cel prawie połowę budżetu sołectwa
Drugą część budżetu mieszkańcy przeznaczyli na obsługę strefy rekreacyjnej przy Zalewie. Obecnie trwają tam prace budowlane, do końca bieżącego roku powstanie
tam ogródek jordanowski dla dzieci oraz
skatepark - miejsce do jazdy na deskorolkach i rolkach. Za pieniądze przekazane
z budżetu sołectwa organizowane będą
tam zajęcia sportowe i rekreacyjne z instruktorami dla dzieci i młodzieży.
W drugiej części zebrania był czas na pytania do wójta, Krzysztofa Grabki. Wójt zapewnił, że wszystkie prace związane z zagospodarowaniem terenu przy Zalewu zostaną zakończone w tym roku. Wiele czasu
poświecono tematowi zagospodarowania
przestrzennego gminy. Krzysztof Grabka
powiedział, że gminę Michałowice czekają
inwestycje w postaci rozbudowy szkół.
„W całej Polsce jest niż demograficzny, ale
nie w naszej gminie. U nas szkoły pękają
w szwach, dlatego trzeba je rozbudowywać” – powiedział Krzysztof Grabka. Wspomniał też, że planowana jest budowa
przedszkola. Ma ono powstać na terenie
Granicy, w pobliżu ulicy Pruszkowskiej i Głównej. Ta inwestycja rozpocznie się prawdopodobnie w 201 2 roku.
Beata Izdebska

skrzyżowaniu ulic ks. Woźniaka i Parkowej.
Po dyskusji, w tym po wysłuchaniu argumentów radnego Pawła Rajskiego, mieszkańcy podjęli uchwałę, że kwota 1 3 077 zł z funduszu sołeckiego na rok 201 1 zostanie przeznaczona na projekt dokumentacji odwodnienia odcinka ul. Parkowej od skrzyżowania
z ul. ks. Woźniaka w stronę lasu.
Mieszkańcy mówili o: konieczności przeprowadzenia prac związanych z odwodnieniem (rów melioracyjny, kanalizacja burzowa), utwardzeniu ulic, budowie chodników
i ścieżki rowerowej (ścieżka od komisariatu
policji w Regułach). Dyskutowano o szkolnym autobusie. Zaproponowano, by ten autobus jeździł częściej i dłużej. Uczniowie np.,
których nie wożą rodzice, nie mogą brać
udziału w zajęciach pozalekcyjnych, bo
ostatni autobus odjeżdża o godzinie 1 6:00.
Żeby to zrealizować, zaproponowano, by
większy pojazd zastąpić mniejszym – tańszym w eksploatacji. Postulowano, by linię
autobusu, który jeździ przez Komorów Wieś
przedłużyć do Suchego Lasu. Jeden z mieszkańców, przekonywał, by powołać tzw. grupę szybkiego reagowania, która załatwiałaby
drobne a uciążliwe sprawy, jak przysłowiowa
dziura w jezdni.
Stanisław Szałapak

SOŁECTWO SUCHY LAS

Sołtys Aleksandra Warsztocka poinformowała, że środki z funduszu sołeckiego na 201 0
rok zostały przeznaczono na: kupno karuzeli,
zjeżdżalni i przejazdu szynowego do ogródka jordanowskiego Pęcic Małych.
Po czym rozpoczęła się dyskusja. Mówiono
o tym, że powinna powstać strona internetowa miejscowości. Kluczową sprawą Pęcic Małych, podobnie jak innych miejscowości
gminy Michałowice, jest odwodnienie. Gliniasta ziemia nie przepuszcza wody. Wystarczy wbić szpadel, by dokopać się do wody
gruntowej. Przesiąknięte wodą są posesje
i piwnice. Rozwija się grzyb.Utwardzenia wymagają drogi.
Jeden z mieszkańców postulował, że należy
namalować pasy na ruchliwej jezdni przy jedynym sklepie w Pęcicach Małych; inny, że
należy ustawić kosze na odchody zwierząt,
dla spacerujących z psami.
Jak stwierdziła sołtys Aleksandra Warsztocka,
mieszkańcom najbardziej zależy na boisku.
W czasie dyskusji ostatecznie ustalono, na
co zostaną przeznaczone środki z funduszu
sołeckiego w 201 1 r. – 28 1 46,99 zł, a mianowicie: na ogrodzenie placu zabaw, wybudowanie na jego terenie wiaty, jego koszenie,
pielenie, w tym porządkowanie lasku na końcu ul. Brzozowej (lasek trzeba prześwietlić),
wyrównanie boiska i posianie na nim trawy.
1 500 zł ma być przeznaczone na wyposażenie i prowadzenie biura sołeckiego: kupno
telefonu komórkowego i wysyłanie SMS-ów,
kupno: drukarki, cartridżów, artykułów biuro-

Sołtys Anna Kwaśna w sprawozdaniu wymieniła, co zostało w 201 0 r. zrealizowane
na terenie Suchego Lasu. Została poprawiona nawierzchnia ul. Parkowej po wykonaniu
kanalizacji; utwardzona nawierzchnia ul. ks.
Woźniaka od skrzyżowania z ul. Parkową
w stronę ul. Leśnej. Zlikwidowano nielegalne wysypiska śmieci.
Ustawiono ławeczkę i kosz na śmieci przy

SOŁECTWO PĘCICE MAŁE
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wych. Jak stwierdziła sołtys, pracując dla Pęcic Małych, na te rzeczy wydaje miesięcznie
1 20 zł.
Stanisław Szałapak

Komorów

OSIEDLE MICHAŁOWICE
W 201 1 roku osiedle Michałowice będzie dysponowało kwotą 45 tys. zł. Mieszkańcy podjęli uchwałę o jej przeznaczeniu: 1 200 zł zostanie
wydane na prowadzenie strony internetowej
osiedla, a reszta na opłacenie kursów dla
mieszkańców: tańca, komputerowego, językowych, fotografii itp. Zajęcia te miałyby się
odbywać w Zespole Szkół w Michałowicach.
Z kwoty na 201 0 r. zostało jeszcze 1 3 500
zł. Uczestniczący w zebraniu zadecydowali
głosując, że pieniądze te będą przeznaczone
na stojaki rowerowe, które zostaną umieszczone przy stacji kolejki WKD; zastąpią stare
– zużyte i niewygodne.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice Anna Olak-Popko omówiła, czym zarząd zajmował się w 201 0 roku: opiniował
budowę ul. Szkolnej, organizował zbiórkę
dla powodzian, zorganizował akcję związaną z działalnością oszusta telefonicznego,
interweniował w sprawie łamania przepisów
ruchu przez samochody, spotkał się z władzami WKD nt. monitorowanie stacji – może
jeszcze w tym roku zacznie funkcjonować
system monitorowania WKD, doprowadził
do tego, że plac zabaw michałowickiego
przedszkola został udostępniony wszystkim
dzieciom i jest otwarty w soboty i niedziele.
Wśród przedstawionych przez mieszkańców propozycji do budżetu gminy Michałowice znalazły się: budowa stacji uzdatniania
wody, postawienie większej liczby pojemników do segregacji śmieci, przedłużenie
przynajmniej do stacji Michałowice WKD
wspólnego biletu miejsko-kolejkowego, postawienie latarni przy cmentarzu, remont
ul. Wesołej, w tym przykrycie rowu melioracyjnego przy tej ulicy, odwodnienie ul. Kolejowej od ul. Wesołej, odwodnienie ul. Partyzantów i położenie progów spowalniających
na tej ulicy, renowacja rowów odprowadzających wodę do Raszynki, koszenie zarastających terenów, dostawienie kilku ławek.
Tematem wiodącym zebrania była sprawa
budowy domu kultury. Zastanawiano się,
skąd zdobyć środki na budowę centrum kultury w Michałowicach i nad lokalizacją
obiektu. W niedalekiej przyszłości ma zostać
wybudowany nowy gmach Urzędu Gminy
Michałowice. Stary będzie można przeznaczyć na dom kultury. Wójt Krzysztof Grabka
potwierdził, iż jest to dobra propozycja.
Stanisław Szałapak

OSIEDLE KOMORÓW
Michał Jeżewski, w imieniu Zarządu Osiedla

przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 201 0. Następnie postawił
wniosek, aby budynek po starej poczcie, został przekazany na rzecz komorowskiej drużyny ZHR. Dodał, że za kwotę około 50
tysięcy budynek ten będzie można należycie odnowić, aby harcerze i zuchy, (których
w Komorowie jest około 90) mieli harcówkę
i mogli się tam spotykać. I tak 35 głosami
za, na zebraniu z mieszkańcami, została
podjęta uchwała o złożenie wniosku o wydzierżawienie harcerzom, do czasu docelowego zagospodarowania budynku, obiektu
po starej poczcie.
Podczas zebrania została również podjęta
uchwała w spawie utworzenia nowego
przejścia dla pieszych przy ulicy Berylowej.
Natomiast realizacja funduszu na rok
201 0 wygląda następująco: pieniądze, które
zostały przeznaczone na postawienie nowych tablic informacyjnych zostały wykorzystane. Jest ich 7 i znajdują się między
innymi przy Starej Cukierni, poczcie, w okolicy przedszkola przy ulicy Prusa, przy przychodni na Berylowej. W funduszu były
również przeznaczone pieniądze na organizację Święta Mieszkańców (w tym roku nie
było imprezy), pieniądze zostały przesunięte i częściowo pokryły koszt zorganizowania
uroczystości odsłonięcia „Ławeczki Marii
Dąbrowskiej” przy komorowskiej bibliotece.
Została również zarezerwowana kwota na
druk publikacji o Komorowie, która ma się
ukazać jeszcze w tym roku.
W drugiej części spotkania, przyszedł czas
na utworzenie i przegłosowanie rozdysponowania środków funduszu na rok 201 1 .
I tak, z funduszu osiedla, wynosi 45 252,40
-3 tys. zostaną przekazane na opiekę i do-

karmianie bezdomnych zwierząt, 2 tys.
otrzymają komorowscy emeryci, 7 tys. zostanie przeznaczone na publikację o Komorowie, 1 ,8 tys zł będzie kosztowało administrowanie strony Zarządu, 500 zł pochłoną
materiały biurowe dla Zarządu i 2 tys. przeznaczono na plakaty, które Zarząd drukuje
przed spotkaniami z mieszkańcami. Pozostałą kwotę w wysokości około 28 tysięcy przyznano na remont budynku „starej poczty”.
Budżet został przegłosowany przez mieszkańców uczestniczących w zebraniu.
Podczas zebrania padało również wiele
głosów, aby te pieniądze przeznaczyć na inny cel. Jak choćby zwiększenie bezpieczeństwa drogowego przy szkole i ulicy Kotońskiego, zamontowanie w tej okolicy dodatkowego oświetlenia, czy wybudowanie
dodatkowego oświetlenia przy głównych
ulicach Komorowa czy wreszcie utworzenia
miejsc, gdzie będzie działał monitoring. Te
pomysły jednak nie znalazły poparcia większości mieszkańców.
Beata Izdebska

Zebrania odbywają się co roku. Mieszkańcy mają na nich możliwość dyskutowania i omawiania wielu nurtujących ich
spraw, jak również rozdysponowania funduszy sołeckich.
Należy dodać, że fundusze, jakie otrzymują
sołectwa i osiedla do dyspozycji, nie są
pieniędzmi obligatoryjnymi. W Polsce wiele
gmin nie przekazuje tych pieniędzy. Jednak
nasi mieszkańcy już po raz drugi mogli
zadecydować o ich przeznaczeniu.
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Z GMINY MICHAŁOWICE
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach
z dnia 4 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Michałowice
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr
176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Michałowicach podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.

1.

GODZISZ Bartłomiej Paweł, lat 37, wykształcenie wyższe, zam. Granica
zgłoszony przez KWW SOLIDARNA GMINA
nie należy do partii politycznej

2.

GRABKA Krzysztof, lat 54, wykształcenie wyższe, zam. Opacz Kolonia
zgłoszony przez KWW "PRZYSZŁOŚĆ GMINY"
nie należy do partii politycznej

3.

WALENDOWSKI Sławomir, lat 47, wykształcenie wyższe, zam. Nowa Wieś
zgłoszony przez KWW WSZYSCY RAZEM
nie należy do partii politycznej

4.

ZACNY Paweł Józef, lat 52, wykształcenie wyższe, zam. Michałowice
zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA  WSPÓLNE DOBRO
nie należy do partii politycznej
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
//Barbara ŁapińskaHeldt
OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MICHAŁOWICACH
z dnia 4 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach
do Rady Gminy Michałowice zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Michałowicach podaje informację o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Okręg Wyborczy Nr 1

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.LACHOWSKA Magdalena Anna, lat 26, zam. Opacz
Kolonia
2.TYBURCZY Zofia Karolina, lat 29, zam. Michałowice
Lista nr 23 – KWW "PRZYSZŁOŚĆ GMINY"
1.HANC Eugeniusz Szczepan, lat 65, zam. Michałowice
2.AMMANN Katarzyna Olga, lat 27, zam. Michałowice
3.BEDYŃSKI Roman Wojciech, lat 68, zam. Michałowice
Lista nr 25 – KWW WSPÓLNA GMINA  WSPÓLNE DOBRO
1.KOSIERADZKI Tomasz Zdzisław, lat 34, zam. Michałowice
2.RUDZIK Stanisław, lat 56, zam. Michałowice
3.ZACNY Paweł Józef, lat 52, zam. Michałowice
Lista nr 26 – KWW SOLIDARNA GMINA
1.JODEŁKA Alicja Margerita, lat 66, zam. Michałowice
Lista nr 27 – KWW WSZYSCY RAZEM
1.MICHALSKA Bożena Mariola, lat 48, zam. Michałowice
2.OLAKPOPKO Anna Halina, lat 53, zam. Michałowice
3.SZMANIA Władysław, lat 48, zam. Michałowice
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Okręg Wyborczy Nr 2

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.TOLAK Kazimierz, lat 56, zam. Opacz Mała
Lista nr 23 – KWW "PRZYSZŁOŚĆ GMINY"
1.KAMIŃSKA Anna Ewa, lat 45, zam. Opacz Kolonia
2.ZAWADZKA Elżbieta Barbara, lat 45, zam. Opacz Ko
lonia
Lista nr 25 – KWW WSPÓLNA GMINA  WSPÓLNE DOBRO
1.MISZTAL Bartosz Paweł, lat 28, zam. Opacz Mała
2.WIŚNIEWSKI Maciej Karol, lat 31, zam. Opacz Kolonia
Lista nr 27 – KWW WSZYSCY RAZEM
1.ZALEWSKI Robert Zdzisław, lat 40, zam. OpaczKolonia
2.KUBICZEKWOJTOWICZ Grażyna Elżbieta, lat 67,
zam. Opacz Kolonia

Z GMINY MICHAŁOWICE
Okręg Wyborczy Nr 3

cd Okręg Wyborczy nr 6

Lista nr 23 – KWW "PRZYSZŁOŚĆ GMINY"
1.JANCZAK Jarosław Robert, lat 47, zam. Reguły

Lista nr 25 – KWW WSPÓLNA GMINA  WSPÓLNE DOBRO
1.KALUKIEWICZ Ludomir Tadeusz, lat 32, zam. Komorów
2.BRZOZOWSKI Marian Lubomir, lat 56, zam. Komorów
3.ORNAROWICZ Urszula, lat 55, zam. Komorów

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.HERNER Wojciech, lat 31, zam. Reguły

Lista nr 25 – KWW WSPÓLNA GMINA  WSPÓLNE DOBRO
1.GOSZCZYŃSKI Andrzej Stanisław, lat 71, zam. Reguły
Lista nr 27 – KWW WSZYSCY RAZEM
1.SIERAK Jerzy, lat 54, zam. Reguły

Okręg Wyborczy Nr 4

Lista nr 23 – KWW "PRZYSZŁOŚĆ GMINY"
1.SUKIENNIK Gabriela Beata, lat 43, zam. Pęcice Małe
Lista nr 24 – KWW KOMORÓW: ZAANGAŻOWANI
1.WARSZTOCKA Aleksandra Paulina, lat 34, zam. Pęcice
Małe
Lista nr 25 – KWW WSPÓLNA GMINA  WSPÓLNE DOBRO
1.MARUDA Lidia Zofia, lat 41, zam. Sokołów
Lista nr 27 – KWW WSZYSCY RAZEM
1.RAJSKI Paweł, lat 49, zam. Pęcice Małe

Lista nr 24 – KWW KOMORÓW: ZAANGAŻOWANI
1.ŁOZIŃSKI Tomasz Paweł, lat 37, zam. Komorów

Lista nr 26 – KWW SOLIDARNA GMINA
1.KRZYŻANOWSKI Michał, lat 48, zam. Komorów
2.ZALEWSKA Aurelia, lat 49, zam. Komorów
3.GODZISZ Bartłomiej Paweł, lat 37, zam. Granica
4.TOKARSKI Romuald Julian, lat 59, zam. Komorów
5.MADYCKI Rafał Mikołaj, lat 20, zam. Komorów
Lista nr 27 – KWW WSZYSCY RAZEM
1.OSTROWSKABISKOT Hanna Stefania, lat 58, zam.
Granica
2.KNADEL Witold Jacek, lat 63, zam. Komorów
3.SUCHOCKI Piotr Cezary, lat 40, zam. Komorów
4.LEBIEDZIEWICZKACHEL Grażyna Maria, lat 47, zam.
Pęcice Małe
5.WAŁACHOWSKI Michał Błażej, lat 37, zam. Komorów
Lista nr 28 – KWW "NIEZALEŻNI KOMORÓWGRANICA"
1.MAJTYKA Przemysław Piotr, lat 33, zam. Granica
2.CZERWIŃSKA Bożena, lat 55, zam. Komorów
3.SADŁOWSKA Wioletta Maria, lat 45, zam. Granica

Okręg Wyborczy Nr 5

Lista nr 29 – KWW AGNIESZKI KACZOROWSKIEJBUDEK
1.KACZOROWSKABUDEK Agnieszka Irena, lat 50, zam.
Komorów

Lista nr 23 – KWW "PRZYSZŁOŚĆ GMINY"
1.OLCZYK Krzysztof, lat 39, zam. Komorów Wieś

Okręg Wyborczy Nr 7

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.KOBYLIŃSKI Przemysław, lat 29, zam. Nowa Wieś

Lista nr 26 – KWW SOLIDARNA GMINA
1.GRALAK Krzysztof Bartłomiej, lat 51, zam. Komorów
Lista nr 27 – KWW WSZYSCY RAZEM
1.CHRUŚCIAK Tadeusz Jan, lat 64, zam. Komorów Wieś

Okręg Wyborczy Nr 6

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1.WENDA Tadeusz Franciszek, lat 58, zam. Komorów
2.MULARCZYKŁUKASZEWICZ Olga Natalia, lat 37,
zam. Komorów Wieś
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.BRZESKAKALCZUK Hanna Maria, lat 58, zam. Komorów
2.BORZYMOWSKA Ewa Maria, lat 65, zam. Komorów
3.WALKOWICZ Marzenna, lat 49, zam. Komorów
4.ZAWIŚLAK Tomasz Karol, lat 26, zam. Komorów
5.ASIŃSKI Wojciech Jerzy, lat 50, zam. Granica
Lista nr 23 – KWW "PRZYSZŁOŚĆ GMINY"
1.FIJAŁEK Andrzej, lat 55, zam. Komorów
2.KALINOWSKI Mirosław Wojciech, lat 59, zam. Komorów
3.KAZBIERUK Andrzej Jurand, lat 64, zam. Komorów
4.KOSIŃSKI Janusz Artur, lat 52, zam. Komorów
5.TOMASZEWSKI Grzegorz Cyryl, lat 30, zam. Komorów
Wieś

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.MORAWSKI Grzegorz Stanisław, lat 57, zam. Nowa Wieś
2.GORZKOWSKI Jacek Michał, lat 48, zam. Nowa Wieś
Lista nr 23 – KWW "PRZYSZŁOŚĆ GMINY"
1.WIELHORSKAFILLIOT Agnieszka Julianna, lat 51,
zam. Nowa Wieś
2.SIEŃKO Elżbieta Agnieszka, lat 60, zam. Nowa Wieś
Lista nr 25 – KWW WSPÓLNA GMINA  WSPÓLNE DOBRO
1.ZAWADZKI Robert Andrzej, lat 41, zam. Nowa Wieś
2.KOCON Włodzimierz Paweł, lat 50, zam. Nowa Wieś
Lista nr 26 – KWW SOLIDARNA GMINA
1.OLAN Maciej Bartłomiej, lat 23, zam. Nowa Wieś
2.CZERWIŃSKI Zbigniew Jerzy, lat 55, zam. Nowa Wieś
Lista nr 27 – KWW WSZYSCY RAZEM
1.WALENDOWSKI Sławomir, lat 47, zam. Nowa Wieś
2.KORDYS Paweł Piotr, lat 33, zam. Nowa Wieś

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
//Barbara ŁapińskaHeldt
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PIELĘGNOWANIE TRADYCJI W NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE
30 września odbyły się VII Rajd Pęcicki,
zorganizowany przez Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi, pod kierunkiem Ewy Dymury - dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi, oraz uroczystości w
Mauzoleum Poległych w Pęcickim Boju w
Pęcicach.

Z Nowej Wsi do Pęcic przemaszerowało
ok. 1 00 uczniów gimnazjum pod opieką nauczycieli, a w uroczystościach 66. rocznicy
boju pod Pęcicami w mauzoleum w Pęcicach wzięło udział ponad 300 osób. Do
uczniów ze szkół gminy Michałowice dołączyli wychowankowie szkół z Warszawy, Piastowa, Brwinowa oraz Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Laskach.
Rajd odbył się pod honorowym patronatem
wójta gminy Michałowice Krzysztofa Grabki.
Uroczystości w mauzoleum były przede
wszystkim spotkaniem młodych ludzi z powstańcami warszawskimi: Maciejem Krokosem - reprezentującym Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Aleksandrem Mullerem, Zbigniewem Łakomskim, Stefanem Pastewką, Kazimierzem
Mikołajczakiem, mieszkańcem Nowej Wsi
Wojciechem Cygańskim oraz uczestnikiem
boju pod Pęcicami Czesławem Łukasikiem
(uratował się, ponieważ schował się w piecu
do pieczenia chleba).
Z uczniami na uroczystości w Mauzoleum
Poległych w Pęcickim Boju spotkali się również ludzie, którzy od lat pielęgnują patriotyczne tradycje, powstania warszawskiego,
organizują Rajd „Po kamienistej drodze”. Są
to: Krystyna Serwaczak – harcerka, wieloletni prezes Klubu PTTK Varsovia, pomysłodawczyni i organizatorkar”; Jerzy Pamrów prezes Klubu Varsovia,”; Włodzimierz Maj-

dewicz - od 40 lat współorganizator i społeczny projektant plakietek, medali i znaczków rajdów; Bernard Malinowski – przodownik turystyki pieszej PTTK, współtwórca
Odznaki Honorowej im. Krystyny Krahelskiej
- Pamięci Powstania Warszawskiego; Tadeusz Hubert Jakubowski - harcerz, pisarz, autor wielu artykułów i książek.
- Cieszy mnie tak liczna obecność – zwrócił
się do uczniów wójt gminy Michałowice
Krzysztof Grabka. (…) Uczestnicy boju pod
Pęcicami nie zginęli na darmo. Staramy się
upamiętnić tamten czas. (…) Jesteście tu po
to, żeby przejąć pałeczkę od pokolenia powstańców warszawskich.
- Przychodzę tu od 1 967 roku, by uczcić pamięć poległych w Pęcicach. Wtedy odbył się
pierwszy rajd „Po kamienistej drodze” – powiedziała Krystyna Serwaczak. – Tu w mauzoleum spoczywają harcerze, którzy zostali
ustawieni na szpicy oddziałów. Mieli mniej
więcej tyle lat, ile wy teraz.(…)Kończąc wypowiedź Krystyna Serwaczak pozdrowiła
obecnych harcerskim "czuwaj!", a wszyscy
odpowiedzieli trzy razy: "czuj, czuj, czawaj!".
Po raz szósty zostały uroczyście ogłoszone
wyniki konkursu literacko-plastycznego upa-

miętniającego bój pod Pęcicami „Ci, co zginęli w walce”, dla gimnazjów gminy Michałowice.
W kategorii literackiej pierwsze miejsce
zajęła Eliza Smakuszewska z Gimnazjum im.
ks. Józefa Poniatowskiego w Michałowicach,
a wyróżnieni zostali: Maciej Maciejewski
z gimnazjum w Michałowicach, Michał Bielecki z gimnazjum w Nowej Wsi oraz Agata
Czaplarska i Aleksandra Gajewska z komorowskiego gimnazjum. Laureaci konkursu
przeczytali swoje utwory.
W kategorii plastycznej najlepsza okazała
się Renata Listosz z gimnazjum w Komorowie, wyróżnieni zostali: Natalia Łowczak z komorowskiego gimnazjum, Aniela Akonom
z gimnazjum w Michałowicach oraz Krzysztof Pietracha i Aleksandra Krajewska z gimnazjum w Nowej Wsi.
Pomysłodawcami i organizatorami gimnazjalnych rajdów pęcickich są nauczyciele
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi Elżbieta Gąsior
– nauczycielka historii i Tomasz Matuszewski – nauczyciel WF-u. – 7 lat temu ja i Tomek postanowiliśmy zorganizować rajd dla
klas, których byliśmy wychowawcami –
wspomina Elżbieta Gąsior. – Pomysł spodobał się i inni nauczyciele dołączyli się ze
swoimi klasami. Za rok rajd stał się rajdem
gminnym.
Przygotowania do rajdu zaczynają się na
początku września – od ogłoszenia konkursu literacko-plastycznego. Dbamy o to, by
rajdy pęcickie odbywały się przed rocznicą
upadku powstania warszawskiego. (Kapitulacja została podpisana w nocy z 2 na 3 października - przyp red.).
W tym roku po raz pierwszy pogoda nam
nie dopisała. Dlatego trasę przeszliśmy szybciej niż zwykle – zakończył swoją wypowiedz nauczyciel.
Być może młodzież nieco zmarzła i przemokła w czasie rajdu i uroczystości – przelotne opady dawały się nieco we znaki, ale
po patriotycznym apelu rozgrzała się grochówką przygotowaną przez strażaków
z OSP w Nowej Wsi i spędziła czas przy ogniskach, piekąc kiełbasę.
Stanisław Szałapak
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ŁAWECZKA MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE
W komorowskiej bibliotece odbyło się odsłonięcie „Ławeczki Marii Dąbrwskej”. W uroczystości uczestniczył Jerzy Szumski, bratanek Marii Dąbrowskiej, Krzysztof Grabka, wójt
gminy Michałowice, komorowscy radni i mieszkańcy Komorowa. Podczas uroczystości
wystąpiły Maja Komorowska i Małgorzata Komorowska. Imprezę prowadził Wojciech
Asiński.

Bratanek Marii Dąbrowskiej - Jerzy Szumski
Odsłonięcie „Ławeczki Marii Dąbrowskiej”
przed wejściem do biblioteki to efekt wytrwałej, społecznej pracy osób, dla których
ważne jest, aby miejsce, w którym mieszkają
stawało się ładniejsze i wiązało się z dziedzictwem lokalnym. Pomysł, aby powstała ławeczka, na której siedziałaby Maria
Dąbrowska, a obok czuwałby ulubiony pies

pisarki - Dyl, zrodziła się kilka lat temu. Wanda
Kłosińska, dyrektor komorowskiej biblioteki
wraz z grupą przyjaciół zawiązała Komitet Organizacyjny na rzecz realizacji „Ławeczki Marii
Dąbrowskiej”. Od tego czasu sukcesywnie
zbierane były pieniądze na ten cel. Organizowane były aukcje i koncerty. Pomysł ten
wsparło wielu znanych artystów, między in-

nymi Krystyna Janda, Maja Komorowska,
również artyści mieszkający w Komorowie:
Joanna Sierko, malarska, Dorota Dziekiewicz
– Pilich, rzeźbiarka, a także wielu innych. Po
przeszło dwóch latach udało zebrać się pieniądze, które pozwoliły na postawienie "Ławeczki Marii Dąbrowskiej". Koszt inwestycji
to około 45 tysięcy złotych. Autorką jest Ewa
Fleszer, rzeźbiarka z Tarnowa.
Podczas sobotniej uroczystości, w której
uczestniczyło wielu mieszkańców Komorowa,
Krzysztof Grabka, wójt naszej gminy powiedział: „Najcenniejsze jest to, że była to inicjatywa społeczna. Z jednej strony byli ci, którzy
dokonali tego przedsięwzięcia, ale też byli inni, którzy chętnie ofiarowali swoje pieniądze
na ten cel uczestnicząc w koncertach i aukcjach."
Podczas uroczystości osłonięcia „Ławeczki
Marii Dąbrowskiej” wystąpiła Maja Komorowska, która czytała fragmenty Dzienników pisarki, a także Małgorzata Komorowska, która
grą na harfie uprzyjemniała uroczystość. Wystąpiły również dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Komorowie, one również prezentowały
utwory pisarki, między innymi fragmentyopowiadania Marcin Kozera i fragmenty
Dzienników. W uroczystości uczestniczył
również Jerzy Szumski, bratanek Marii Dąbrowskiej, który ofiarował bibliotece Dzienniki pisarki. Jest to pełne wydanie Dzienników,
bez poprawek redakcyjnych, które w nakładzie 300 egzemplarzy wydało wydawnictwo
PWN.
Dziś Maria Dąbrowska wita wszystkich czytelników, którzy przychodzą do biblioteki,
aby wypożyczyć kolejną książkę.
Beata Izdebska

Komitet Organizacyjny realizacji „Ławeczki Marii Dąbrowskiej” dziękuje mieszkańcom oraz sympatykom idei
postawienia ławeczki, bez których udziału i wsparcia uroczystość odsłonięcia nie miałaby miejsca. Serdecznie
dziękujemy wszystkim sponsorom, a szczególnie naszemu głównemu sponsorowi panu Krzysztofowi
Pruszyńskiemu – właścicielowi firmy Blachy Pruszyński, za wsparcie inicjatywy mającej na celu postawienie ławeczki
z postacią pisarki przy wejściu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie.

GMINNY DZIEŃ SENIORA 201 0

W uroczystości Gminnego Dnia Seniora
201 0 – w Ośrodku Rehabilitacji Olimpijczyków i Paraolimpijczyków w Michałowicach wzięło udział ok. 200 osób –
seniorów gminy Michałowice.

Spotkanie organizowała gmina Michałowice razem z gminnymi kołami emerytów, rencistów i inwalidów: kołem nr 1 w Komorowie
(przewodnicząca Felicja Ćwilichowska), nr 4
w Michałowicach (przewodnicząca Danuta
Kosieradzka), nr 9 w Nowej Wsi (przewodni10

cząca Jadwiga Bazga), nr 1 0 w Regułach
(przewodnicząca Helena Jędras), nr 1 1 w
Opaczy Kolonii (przewodnicząca Anna Taras).
Bal rozpoczął wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka: – Życzę wspaniałej zabawy – powiedział. – Poświęcacie czas rodzinom.
Opiekujecie się wnukami… ( – …i prawnukami – dodała któraś z emerytek). – Bierzecie
również udział w pracy kół seniorów działających w naszej gminie. To integruje środowisko i mobilizuje. W ciągu dwóch lat powstały

dwa nowe koła w Regułach i Opaczy Kolonii.
Działają one bardzo prężnie. Zachęcam do
brania udziału w zajęciach, imprezach, wyjazdach organizowanych przez gminne koła
emerytów, rencistów i inwalidów.
Jako goście w uroczystości udział wzięli:
radni – przewodniczący Rady Gminy Michałowice Sławomir Walendowski, wiceprzewodniczący Paweł Zacny, Ewa Borzymowska,
Tadeusz Chruściak i Eugeniusz Hanc; a także
przedstawiciele sołectw i osiedli: sołtys Opa-
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czy Kolonii Grażyna Grabka i przewodnicząca
Zarządu Osiedla Michałowice Anna Olak-Popko oraz dyrektor Zespołu Szkół w Michałowicach Andrzej Olęcki.
Emeryci oraz ich przyjaciele pochwalili się
swoimi licznymi talentami. „Pod batutą” Renaty Włodarek wystąpiły „Czerwone Korale”
i „Czerwone Koraliki” – chór dorosłych i chór
dzieci z Opaczy Kolonii. Pod kierunkiem Piotra Gwiazdeckiego zaśpiewały „Michałowiczanki” – chór koła seniorów w Michałowicach. Przekonywał on: „nie bójmy się jesieni”, „seniorów da się lubić” (do melodii
„Warszawa da się lubić”), „działaj w naszym
związku, bo wesoło zawsze jest”.
Kilkakrotnie wystąpił zespół „Jutrzenka”
z Nowej Wsi. Zebranych powitała prowadząca zespół Barbara Szudrowska-Świątek:
„Chcemy wam zaśpiewać i zatańczyć ładnie.
Proszę się nie gniewać, jeśli źle wypadnie.

Bośmy nie artyści, tylko seniorzy – takie
starsze dzieci, których
trema też obleci”. Na
początek była to piosenka o gminie Michałowice, następnie
pary, ubrane w wieczorowe stroje, zatańczyły dystynegowanego walca, a następnie
wykonano cygański
taniec.
Jan Zawadzki popisywał się grą na akordeonie. Stenia Widlicka z Reguł rozbawiła publiczność „ludową
pieśnią satyryczną”, wyśpiewując: „więc mamy demokrację”…, …„oj młodemu na dziewczyny chodzić”…. Barbara Bronisz-Kozłowska
z koła nr 9 z Nowej Wsi wyrecytowała wiersz o
stworzeniu świata z głęboką puentą.
W międzyczasie występował profesjonalny
zespół wokalno-instrumentalny „Pięciokąt”.
Apogeum emocji artystycznych przyniósł
konkurs taneczny. W kategorii walc zwyciężyła para Anna i Zygmunt Mazurczakowie z Komorowa, a w kategorii tango ex aequo
pierwsze miejsce zajęły pary: Jadwiga i Henryk Rybkowscy z Komorowa oraz Zofia Laskowska i Stanisław Nycz z Nowej Wsi.
Puchary otrzymały najlepsze pary taneczne,
a wiązanki kwiatów i dyplomy: zespoły artystyczne i soliści, Janina i Stanisław Zielińscy za
dekorację na tegorocznych gminnych dożynkach oraz Felicja i Jan Ćwilichowscy za pomoc

żywnościową „SOS”.
Wójt Krzysztof Grabka podziękował
Krzysztofowi Malmurowiczowi – dyrektorowi
Ośrodka Rehabilitacji Olimpijczyków i Paraolimpijczyków – za bezpłatne udostępnienie
ośrodka na imprezę z okazji Gminnego Dnia
Seniora 201 0. Dyrektor Malmurowicz podkreślił, że współpraca z gminą układa się bardzo dobrze. Zachęcał do korzystania z ośrodka na co dzień. – Życzę wam jak najwięcej
zdrowia, ale w razie czego lub po to, by lepiej zadbać o zdrowie, zapraszam na zabiegi
rehabilitacyjne, też w ramach NFZ, które rehabilitanci wykonują na najwyższym poziomie.
Stanisław Szałapak

W dniu 7 października 201 0 r.,
przeżywszy 27 lat
odeszła nasza Koleżanka

Ś

P

KATARZYNA BOGUŚ
z domu Żakowska

Zawsze uśmiechnięta i pełna ciepła
Taką Ją zapamiętamy
Dziś, gdy nie ma Jej wśród nas,
pozostaje tylko pustka i ból.
Wójt oraz Koleżanki i Koledzy
z Urzędu Gminy Michałowice

PIKNIK STRAŻACKI W NOWEJ WSI

W niedzielę 1 9 września na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi odbył się
piknik, którego głównym punktem było poświęcenie nowego wozu strażackiego.

Zakup tego pojazdu to koszt 600 tys. zł. Został sfinansowany z funduszy Gminy Michałowice (300 tys.), Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej (1 50 tys.) i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (1 50 tys.).
Na niedzielny festyn w Nowej Wsi przybyło
wielu zaproszonych gości – przedstawicieli
władz samorządowych i służby pożarniczej.
Obecni byli: wójt gminy Michałowice Krzysztof
Grabka, przewodniczący Rady Gminy Sławomir
Walendowski, sołtysi, radni. Straż Pożarną reprezentowali: Komendant PSP Pruszków Dariusz Drzewiecki, Prezes PSP Zbigniew
Falkowski, rzecznik Prasowy OSP RP Regina Rokita, Dyrektor Zarządu Oddziału Województwa
Mazowieckiego OSP RP Dariusz Wojnowski.
Przybyli także księża z Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Ksiądz Proboszcz Jan Studziński i Ksiądz Andrzej Kamiński. Wszystkich
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Z GMINY MICHAŁOWICE

gości powitał Komendant OSP w Nowej Wsi Jerzy Pokropek.
Druhna Regina Rokita odczytała list od Prezesa Zarządu Głównego OSP Waldemara Pawlaka. Podziękowała też strażakom z Nowej Wsi
za pomoc na terenach dotkniętych tegoroczną
powodzią w Dobrzykowie w powiecie płockim.
Swój list przekazał także Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP Antoni Jan Tarczyński.
Następnie rozpoczął się piknik. Od samego
początku dużym zainteresowaniem najmłod-

szych cieszyły się ogromna dmuchana zjeżdżalnia i malowanie buziek. Można było także
usiąść za kierownicą nowego wozu, co podobało się szczególnie chłopcom. Ogromne powodzenie miały wyścigi zdalnie sterowanych
samochodów.
Podziwiano występy młodzieży ze studia tańca
As.
Dużo emocji dostarczyło wszystkim przeciąganie węża strażackiego. Dzieci pokonały strażaków i były z siebie bardzo dumne.

Przez cały czas ze sceny dobiegały dźwięki
znanych piosenek w wykonaniu zespołu Retro.
Nie mogło oczywiście zabraknąć tradycyjnej
strażackiej grochówki, która jak zwykle była
przepyszna.
Wieczorem na wspólną zabawę przy muzyce
zaprosili wszystkich DJ Patroll i DJ Wiśnia.
Anna Bąkowska

Drugą parą obchodzącą swój jubileusz byli
Państwo Helena i Stefan Praszczałkowie.
Wspólnie przeżyli aż 60-lat!!! Mieszkają w Granicy od niemalże 30 lat. Maja pięcioro dzieci,
trzy córki i dwóch synów, siedmioro wnucząt
oraz pięcioro prawnucząt.

Obydwu parom, w imieniu mieszkańców
gminy Michałowice, wójt oraz przewodniczący Rady Gminy złożyli najserdeczniejsze gratulacje i życzenia długich lat w zdrowiu i
szczęściu.
UG

Zapraszamy na nową stronę internetową
OSP Nowa Wieś: www.ospnw.pl

UROCZYSTOŚCI
NA XLVI SESJI
RADY GMINY
MICHAŁOWICE

Podczas sesji Rady Gminy Michałowice,
29 września br., miało miejsce uroczyste
wręczenie nauczycielom aktów mianowania oraz uhonorowanie dwóch par małżeńskich za długoletnie pożycie małżeńskie.
W tym roku tytuł nauczyciela mianowanego otrzymało 9 pedagogów. Otrzymany tytuł
jest uwieńczeniem trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu oraz zdanego egzaminu końcowego.
Po złożonym ślubowaniu, wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka oraz przewodniczący
Rady Gminy Sławomir Walendowski wręczyli
pedagogom z naszych szkół akty mianowania.
Nauczycielami, którzy je otrzymali są:
Anna Mucha – LO Komorów
Magdalena Rogala – SP Komorów
Bożena Danieluk – SP Komorów
Marta Ciechomska – SP Michałowice
Agnieszka Mróz – SP/GM Michałowice
Aneta Wąsowicz-Ciechomska – SP/GM Michałowice
Inga Kaźmierczak – SP Michałowice
Małgorzata Grobelna – SP Nowa Wieś
Ks. Andrzej Kamiński – GM Nowa Wieś
(Ogółem w szkołach gminy Michałowice zatrudnionych jest 21 6 nauczycieli, z czego
41 ,4% posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego, 29,2% - mianowanego, 30,1 % - kontraktowego i 2,3% - stażysty).
Kolejną uroczystością było uhonorowanie
par małżeńskich. Swoje 50-lecie małżeństwa
obchodzili Państwo Barbara i Lech Janczakowie. Wójt Gminy Krzysztof Grabka w imieniu
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, wręczył na ręce jubilatki Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (Pan Janczak ze względu na stan zdrowia
nie mógł przybyć na uroczystość).
Państwo Janczakowie od blisko pięćdziesięciu
lat mieszkają w Regułach. Mają dwoje dzieci,
córkę i syna, a także pięcioro wnucząt.
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NOWI MIESZKAŃCY GMINY MICHAŁOWICE

Sasza Leon Gopsz - Michałowice
ur. 03.02.201 0 r. - 3600g, 55 cm

Aleksandra Anna Korczak - Reguły
ur. 1 9.09 201 0 r. -3250g, 58 cm

Joanna Janikowska - Komorów
ur. 23.07.201 0 r.

WARTO PRZECZYTAĆ

Na długie jesienno-zimowe wieczory Biblioteka Publiczna w Michałowicach proponuje Państwu lekturę kilku pozycji zakupionych do
swego księgozbioru. Więcej informacji na temat nowości wydawniczych zakupionych przez biblioteki znajdą Państwo na stronach:
www.biblioteka.michalowice.pl i www.komorów.biblioteka.pl.
Falcones I.
Ręka Fatimy

Znakomita powieść historyczna autora bestsellerowej "Katedry w Barcelonie", napisana z epickim rozmachem i dbałością o prawdę historyczną opowieść o miłości i nienawiści, utraconych złudzeniach, religijnej nietolerancji oraz
nadziei, która nadaje życiu sens.

Follett K.
Upadek Gigantów

Nowa powieść Kena Folletta otwiera epicką trylogię, rozgrywająca się
na tle burzliwych wydarzeń, pełną napięcia opowieść o losach pięciu
rodzin. Ta historia o miłości, nienawiści, poczuciu
obowiązku i zdradzie jest nie tylko znakomitą książką obyczajowo-przygodową, ale również swoistym przewodnikiem po historii XX
wieku.

Faletti G.
Jestem bogiem

Kim jest człowiek, który
uważa się za Boga i wysadza domy w centrum Nowego Jorku, zabijając
niewinnych ludzi? Historia
o tajemnicach ludzkiego
umysłu, zemście i odkupieniu win, mająca początek w
traumie po wojnie wietnamskiej.

Revay T.
Biała wilczyca

Jest rok 1 91 7. Ksenia, 1 5letnia Rosjanka, traci rodziców i ucieka z Piotrogrodu
do Paryża. Spotkanie z Maxem, niemieckim fotografem odmieni ich życie na
zawsze. Czytelnik znajdzie
tu grozę rosyjskiej rewolucji, luksus paryskiego blichtru, dekadencję
Berlina, narastający koszmar hitleryzmu i piekło wojny.

Rylski E.
Na Grobli

Jest jesień 1 980, w Polsce
wrze. Do sławnego pisarza i
pupila reżimu, Aleksandra
Sewerynowicza, (przywodzącego na myśl Jarosława
Iwaszkiewicza), dochodzi informacja, że otrzyma wymarzoną Nagrodę Nobla, gdy
odrzuci właśnie mu przyznaną nagrodę radziecką. Sewerynowicz odrzuca ją, nie wiedząc, że stał się ofiarą intrygi. Kto i za co
postanowił się na nim okrutnie zemścić?

Brzozowicz G.
Cejrowski. Biografia

Radykalny antykomunista i równie nieprzejednany krytyk demokracji.
Polski patriota i żarliwy
katolik o... żydowskohiszpańskich korzeniach.
Podróżnik, komik, performer. Autor bestsellerowych książek politycznych i podróżniczych.
Jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego życia publicznego. Kim naprawdę jest Wojciech Cejrowski?
Ewa Kisiel, Monika Olewińska

UCHWAŁY RADY GMINY MICHAŁOWICE PODJĘTE NA XLVI SESJI
Uchwała Nr XLVI/31 2/201 0
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 201 0 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
Dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej na 201 0 r. :
zmieniono dochody w następujący sposób:
a) zwiększa się dochody o kwotę 5 055 659,00 zł, w tym:- dochody bieżące o kwotę 3 555 659,00 zł,- dochody majątkowe o kwotę

1 500 000,00zł,
b) zmniejsza się dochody o kwotę 5 854 994,00 zł, w tym:- dochody
bieżące o kwotę 5 854 994,00 zł.
Zmieniono wydatki budżetu gminy zgodnie w następujący sposób:
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a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 998 063,00 zł, w tym:- wydatki bieżące o kwotę 534 064,00 zł,- wydatki majątkowe o kwotę 464
000,00 zł,
b) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 797 398,00 zł, w tym: wydatki ma-

jątkowe o kwotę 374 000,00 zł.
Po dokonaniu zmian budżet gminy na 201 0 r. wynosi:
a) dochody 79 81 0 492,90 zł,
b)wydatki 89 582 067,90 zł

Uchwała Nr XLVI/31 3/201 0
zmieniająca Uchwałę Nr XLV/302/201 0 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 201 0 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej.

W § 7 Uchwały Nr XLV/302/201 0 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca
201 0 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej po

wyrazach w art. 21 2 dodaje się wyrażenie „oraz w art. 235 ust 1 i 236 ust
1 i 3”

Uchwała Nr XLVI/31 4/201 0
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 201 1 r. na terenie Gminy Michałowice.
Zostały określone następujące stawki podatku od nieruchomości na
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
201 1 r. obowiązujące na terenie Gminy Michałowice:
1 ) od gruntów:
a ) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75zł
od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych - 4,00 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,21 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 20,1 1 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym 9,48 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych 4,1 0 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego 3,08 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Uchwała Nr XLVI /31 5/201 0
w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe.
Określono jednostki, które gromadzą dochody oraz źródła, z których
dochody są gromadzone na rachunku, ich przeznaczenie, sposób i tryb

sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Uchwała Nr XLVI/31 6/201 0
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

1 . Wyrażona została zgoda na zawarcie przez Gminę Michałowice –
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, umowy na
okres przekraczający rok budżetowy w zakresie dostawy usług
telefonicznych telefonii komórkowej.

2. Zaangażowanie na cel określony w ust. 1 środków finansowych ustala
się następująco
1 ) w 201 1 r. do kwoty – 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tys.),
2) w 201 2 r. do kwoty – 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tys. pięćset)

Uchwała Nr XLVI/31 7/201 0
zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży z późniejszymi zmianami.
W Uchwale Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca
2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),przeznaczonych

do spożycia poza miejscem sprzedaży, z późniejszymi zmianami, w § 1
liczba 1 9 zastąpiona została liczbą 30.

Uchwała Nr XLVI/31 8/201 0
zmieniająca uchwałę Nr XLV/344/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z późniejszymi
zmianami.
W uchwale Nr XLV/344/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września
2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
na terenie gminy Michałowice przeznaczonych do spożycia w miejscu

sprzedaży, z późniejszymi zmianami, w § 1 liczba 1 0 została zastąpiona
liczbą 20.

Uchwała Nr XLVI/31 9/201 0
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Michałowice,
położonych w Komorowie, gmina Michałowice
Wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych
w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, stanowiących działki: nr
ew. 847/6 o pow. 1 069 m2, nr ew. 849/2 o pow. 33 m2, nr ew.852/2 o
pow. 44 m2, uregulowane w księdze wieczystej KW Nr WA1 P/00081 692/5
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, na rzecz właścicieli
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nieruchomości przyległych, stanowiących działki nr ew. 850 i 851 ,
położone w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, uregulowane w
księgach wieczystych KW WA1 P/000851 65/0 i KW WA1 P/00046386
prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie.

Z GMINY MICHAŁOWICE

Uchwała Nr XLVI/320/201 0
w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice
Istniejącemu rondu u zbiegu ulic: Pęcickiej i Al. Kasztanowej w Pęcicach nadano nazwę „Rondo Kapitana Harcmistrza Stefana Jaronia Kowalskiego”.

Uchwała Nr XLVI/321 /201 0
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1 , 544/1 ,
544/2, 545/1 , 545/2, 546, 547, 548, 549, 551 /8(część) i 1 226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica.

Został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1 , 544/1 , 544/2, 545/1 , 545/2,
546, 547, 548, 549, 551 /8(część) i 1 226, położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica

Uchwała Nr XLVI/323/201 0
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Wójta Gminy.
Uznano za bezzasadną skargę Pani Elżbiety Gustakowskiej – Smolak z
dnia 1 0 czerwca 201 0r. na działania Wójta Gminy Michałowice i
podtrzymane zostało poprzednie stanowisko zawarte w Uchwale Nr

XLV/31 1 /201 0 z dnia 8 lipca 201 0 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani
Elżbiety Gustakowskiej – Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice.

Uchwała Nr XLVI/324/201 0
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji na usuwanie
i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice.
1 . Przyjmuje się Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji na
usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest,
pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie
Gminy Michałowice
2. Celem regulaminu jest stworzenie mieszkańcom możliwości usunięcia

i unieszkodliwienia w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska
wyrobów zawierających azbest.
3. Przyznawanie dotacji dla wnioskodawców odbywać się będzie w
oparciu o niniejszą uchwałę.

Uchwała Nr XLVI/325/201 0
zmieniająca uchwałę nr XXIII/1 64/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 2 listopada 2008r w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 201 3.
Niniejsza uchwała wprowadza zmiany do uchwały nr XXIII/1 64/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 2 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 -201 3.

Uchwała Nr XLVI/326/201 0
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 331 95,
położonej w obrębie ew. Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 1 51 5/21 .

Wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości
Rolnych na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej,
uregulowanej w księdze wieczystej KW 331 95, stanowiącej działkę ew.

UWAGA CZAD!!!

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym , co wiąże się ze
wzrostem ryzyka wystąpienia zatruć tlenkiem węgla (czadem),
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie
apeluje o szczególne zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas
użytkowania spalinowych urządzeń grzewczych.
Tlenek węgla jest nazywany również CICHYM ZABÓJCĄ, gdyż:
• jest gazem niewyczuwalnym przez człowieka (bezwonny,
bezbarwny i pozbawiony smaku),
• blokuje dostęp tlenu do organizmu prowadząc do niedotlenienia
tkanek

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1 . Nie można zatykać przewodów wentylacyjnych czy otworów
nawiewnych np. w drzwiach łazienkowych,.
2. Należy pamiętać o okresowych przeglądach i czyszczeniu kanałów
kominowych i wentylacyjnych. Zgodnie z prawem budowlanym,
właściciele obiektów budowlanych, co najmniej raz w roku powinni
poddawać kontroli stan techniczny instalacji gazowych i przewodów
kominowych
3. Nie ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową.
4. Instalowanie pieców gazowych powinno być dokonywane tylko
przez wykwalifikowanych fachowców i zgodnie z zaleceniami
producentów
5. Użytkowanie wszystkich urządzeń grzewczych powinno zawsze
odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.

nr 1 51 5/21 o pow. 0,1 989 ha, położoną w obrębie ew. Michałowice
Osiedle, gmina Michałowice, z przeznaczeniem pod stację uzdatniania wody.

6. W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie
w domu czujek dymu i gazu.
7. Nie wolno bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów
głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia
czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy
zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie
9. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność
działania wentylacji
1 1 . Często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces
spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe)

UDZIELANIE POMOCY W PRZYPADKU ZATRUCIA TLENKIEM
WĘGLA:

1 . Kiedy znajdziemy osobę z objawami zaburzenia świadomości w
kuchni, łazience lub garażu -nie wolno wpadać w panikę tylko należy
jak najszybciej zapewnić dopływ świeżego powietrza;
2. Wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie
stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej;
3. Wezwać służby ratownicze (Pogotowie Ratunkowe nr. 999, Straż
Pożarną nr 998 lub 1 1 2),
4. Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję
serca, należy bezzwłocznie zastosować sztuczne oddychanie

PAMIĘTAJMY!

OD STOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH RAD MOŻE ZALEŻEĆ
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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 116 - Sekretariat Wójta, 101 , 105 – Podatki,106 - Skarbnik Gminy, 107 - Księgowość
budżetowa,1 08 - Inwestycje, 1 09 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska,
1 1 0 - Kierownicy Ref. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
1 1 1 - Sekretarz Gminy, 1 1 3 - Zamówienia Publiczne, 1 21 -Planowanie Przestrzenne,
1 23, 1 24 - Geodezja i Rolnictwo, 1 25 – Biuro Rady Gminy

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

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) 604 65 00, 22 753 40 46,tel./fax 22 753 40 45
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

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWEJ WSI

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

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

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

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

POGOTOWIE GAZOWE

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

OŚWIETLENIE ULICZNE

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

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

16

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ I SANITARNEJ

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

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ WODROL. S. A,SUW

WODROL. S. A
Pogotowie Wodociągowe WODROL tel. 694 404 990, 602 395 008
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 784 021 226

PRZYCHODNIE LEKARSKIE

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

APTEKI

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

Druk:

