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NOWA SIEDZIBA URZĘDU GMINY
24 września, nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej
siedziby Urzędu Gminy Michałowice. Uroczystość odbyła się na terenie „budowy”
w Regułach. Uczestniczył w niej Krzysztof
Grabka, wójt, samorządowcy sąsiednich
miejscowości, radni z naszej gminy, sołtysi,
przedstawiciele firm, a także pracownicy
urzędu.

O trudnościach lokalowych w budynku gminy w Michałowicach niektórzy opowiadali dowcipy. Choćby taki, że aby otworzyć szafę i wyjąć dokumenty, koleżanka, która miała biurko
w pobliżu, musiała wyjść, by zrobić miejsce. Tak
więc, nikogo nie trzeba było przekonywać do
idei budowy nowej siedziby urzędu. Od wielu
lat był to temat wielu dyskusji. Tylko jakoś trudno było podjąć decyzję… Dziś jesteśmy już na
półmetku. Obecnie zakończony został pierwszy etap budowy. Stoją mury, budynek jest za-

daszony.
Podczas uroczystości Krzysztof Grabka, wójt
gminy, powiedział, że za rok nowy urząd będzie otwarty dla mieszkańców. Jest to dobra
informacja dla wszystkich. Poprawi się komfort
pracy urzędników i obsługi mieszkańców. Posłanka Barbara Czaplicka powiedziała podczas
uroczystości, że cieszy ją szczególnie lokalizacja nowego urzędu – Reguły, przy stacji kolejki WKD, w pobliżu
posterunku policji.
Wyraziła nadzieję,
że umiejscowienie
budynku „po środku gminy” sprawi,
że będzie łączyła i
skupiła wokół siebie
wszystkie miejscowości naszej społeczności.
Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę ratusza gminy
prowadził Wojciech
Asiński. Podczas
części oficjalnej powitał zaproszonych
gości. A wśród nich: Elżbietę Smolińską, starostę powiatu pruszkowskiego, Jana Starzyńskiego, prezydenta miasta Pruszków, Pawła Rajskiego, przewodniczącego rady gminy, burmistrzów
i wójtów sąsiednich miejscowości, a także radnych gminy, sołtysów i przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych naszej gminy. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele miasta Vico nel Lazio, z którym nasza gmina od lat współpracuje.
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WRZEŚNIOWE SPOTKANIA
MIESZKAŃCÓW

Głównym tematem zebrań było rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego.
Jednak obok podjętych uchwał w tej sprawie, mieszkańcy poruszali wiele tematów,
które ich nurtują.
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ZEBRANIE KONSULTACYJNE
MIESZKAŃCÓW KOMOROWA I GRANICY

Zwołane we wrześniu zebrania z mieszkańcami Komorowa i Granicy miały na celu
poznanie opinii na temat wydzielenia
z istniejącego Osiedla Komorów (Komorów,
Granica) nowej jednostki pomocniczej osiedla Granica w dotychczasowych granicach
administracyjnych miejscowości.
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DZIEŃ SENIORA

FUNDUSZE SOŁECKIE ROZDYSPONOWANE
Podczas wrześniowych zebrań, mieszkańcy
jednostek pomocniczych gminy podjęli
uchwały decydujące o wydatkowaniu kwot
z funduszu sołeckiego.
Przypomnijmy, że w naszej gminie, mieszkańcy już po raz trzeci decydują, na jakie zadania chcieliby pieniądze z funduszu sołeckiego
przeznaczyć. Często są to wydatki na cele inwestycyjne, np. odwodnienia ulic, konserwacja rowów melioracyjnych. W innych miejsco-

wościach mieszkańcy uważają, że pieniądze
należy wydać na integrację i poprawienie komunikacji wśród mieszkańców i wtedy przeznaczane są pieniądze na pikniki, ogniska, gry
i zabawy.
Wysokość funduszu sołeckiego uzależniona
jest od liczby mieszkańców danej jednostki pomocniczej. Niewykorzystane fundusze w danym roku budżetowym, wygasają wraz z jego
upływem.

W niedzielę, 25 września, odbył się w naszej
gminie Dzień Seniora. Uczestniczyło w nim
ponad 250 osób.
str. 1 0
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FUNDUSZ SOŁECKI 201 2 r.
.pl
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cd. nowa siedziba gminy

Wszyscy zebrani mieli całkowite przekonanie,
że uczestniczą w historycznym wydarzeniu w
dziejach naszej gminy. Po odczytaniu treści
aktu erekcyjnego, Krzysztof Grabka poprosił,
aby zebrani podpisali się pod nim.
Dokument został włożony do gilzy, a
następnie przeniesiony do wcześniej
przygotowanego miejsca, we wnęce głównej
ściany urzędu. Akt erekcyjny w przyszłości

będzie widoczny dla wszystkich wchodzących
do budynku urzędu.
Kolejnym, ważnym momentem uroczystości
było poświęcenie aktu. Dokonał tego, na
zaproszenie Dziekana Dekanatu Pruszkowskiego
ks. prałata Andrzeja Perdzyńskiego, ksiądz
prałat Leon Firlej, sprawujący przez 22 lata
posługę kapłańską jako proboszcz parafii pod
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi

Panny Michałowice – Opacz.
Uświetnieniem uroczystości był występ
kwartetu smyczkowego Synaxis. Muzyka
towarzyszyła gościom przez cały czas jej
trwania. Muzycy grali między innymi Taniec
Słowiański Antonina Dworaka, utwory Fryderyka
Szopena i Stanisława Moniuszki.
Beata Izdebska

GMINA MICHAŁOWICE LAUREATEM KONKURSU EURO-GMINA
WYSOKO W RANKINGU PISMA „WSPÓLNOTA”
Nasza gmina zdobyła tytuł Lidera Bezpieczeństwa w plebiscycie zorganizowanym
przez fundację gospodarczą Euro–Partner
oraz uplasowaliśmy się na 3 miejscu na Mazowszu, w rankingu zamożności gmin wiejskich.
Lider Bezpieczeństwa
– plebiscyt Euro-Gmina

Plebiscyt został zorganizowany pod patronatem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka oraz marszałka województwa
mazowieckiego, Adama Struzika. Kapituła, która przyznała nam ten tytuł oceniała przede
wszystkim działania i współpracę naszej gminy ze służbami Policji i Straży Pożarnej (zakup
samochodów, doposażenie komisariatów i strażnic, współfinansowanie dodatkowych patroli

policyjnych); poprawę i zmianę oznakowania
dróg i ulic, przebudowę i modernizację dróg i
ulic, w tym budowę skrzyżowań z ruchem okrężnym, ustawianie progów zwalniających, budowę oświetlenia miejsc niebezpiecznych czy
współpracę policji i straży pożarnej z lokalnymi społecznościami oraz szkołami.
Statuetkę oraz certyfikat Euro-Gmina odebrał wójt Krzysztof Grabka, podczas gali, która odbyła się w Muzycznym Studiu Koncertowym im. Agnieszki Osieckiej w siedzibie
Polskiego Radia.

Ranking pisma „Wspólnota”
– gminy o najwyższych dochodach

Po raz kolejny znaleźliśmy się w czołówce
woj. mazowieckiego, plasując się na 3 miejscu

wśród 225 gmin wiejskich województwa.
W Polsce, zajmujemy 25 pozycję wśród 1 586
istniejących jednostek.
Ranking został sporządzony przez pismo
samorządu terytorialnego „Wspólnota” w oparciu o dochody gmin, z pominięciem wpływów
z dotacji, w tym unijnych. Wzięto więc pod
uwagę wyłącznie dochody własne i otrzymywane subwencje (m.in. oświatową). Dochody
te zostały skorygowane o tzw. janosikowe
(subwencję równoważącą dla gmin), które zostało pominięte w dochodach samorządów.
W naszej gminie zamożność per capita (na
osobę) wynosiła 4069,56 zł. (dane dotyczą
201 0 r.).
UG
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WYBORY PARLAMENTARNE

W tegorocznych wyborach parlamentarnych
gmina Michałowice uzyskała najwyższą frekwencję w powiecie pruszkowskim. W wyborach do sejmu udział wzięło 71 ,02% uprawnionych do głosowania.
Najwięcej mieszkańców zagłosowało w Komorowie, w 7 obwodzie głosowania – w którym frekwencja w wyborach wyniosła 77,5% , natomiast

najmniej wyborców odnotowano w obwodzie
nr 5 - Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las 63,74% uprawnionych do głosowania.
Powiat pruszkowski okazał się powiatem o najwyższej frekwencji w kraju ( 62,4%);
Wyniki głosowania:
Lista nr 1 PIS - 26,4%
Lista nr 2 PJN – 2,5%

MIESZKANKA KOMOROWA - POSŁEM NA SEJM RP
Barbara Czaplicka,
długoletnia mieszkanka Komorowa, w
jesiennych wyborach
do Sejmu i Senatu
RP, uzyskała mandat
poselski, zdobywając 8340 głosów wyborców.

Pani Barbara Czaplicka w ławach poselskich zasiądzie już po
raz kolejny. W sierpniu 201 0 roku, wobec wyboru Bronisława Komorowskiego Prezydentem RP, zastąpiła go w sejmie.

Jej działalność społeczna trwa od lat 80tych, od chwili powstania komitetów obywatelskich i początków „Solidarności”. Później
pełniła funkcję radnego Rady Gminy Michałowice oraz zasiadała w Radzie Powiatu Pruszkowskiego, będąc wiceprzewodniczącą rady.
Pani Poseł ukończyła Akademię Medyczną.
Przez 1 0 lat była kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ARKA” w Komorowie. Dotychczasowa praca w sejmie niestety uniemożliwiła jej pełnienie tych
obowiązków, jednak pozostała w przychodni,
zajmując się profilaktyką oraz leczeniem dzieci z naszej gminy.

NIE PAL ŚMIECI – DBAJ O ZDROWIE I ŚRODOWISKO

W związku z rozpoczętym sezonem
grzewczym, przypominamy o zakazie palenia
śmieci (odpadów komunalnych) w domowych
piecach i kotłowniach, jak również na
powierzchni ziemi.

Spalanie śmieci jest nie tylko niezgodne z
prawem, ale również szkodliwe dla naszego
zdrowia i środowiska. Podczas spalania np.
plastiku, gumy czy folii, wydziela się
4

nieprzyjemny zapach, a przede wszystkim do
atmosfery , gleby i wody przedostaje się wiele
substancji trujących. Wdychamy je i przedostają
się one do spożywanych przez nas produktów.
Wydostający się dym nie tylko drażni
zapachem, ale zawiera wiele metali ciężkich
(m.in. toksyczny ołów i kadm), trujący tlenek
węgla i tlenek azotu, dwutlenek siarki,
chlorowodór, cyjanowodór, rakotwórcze

Lista nr 3 SLD – 3,5%
Lista nr 4 RP – 8,2%
Lista nr 5 PSL – 3,4%
Lista nr 6 PPP – 0,3%
Lista nr 7 PO – 52,5%
Lista nr 9 NP – 2,9%
Lista nr 1 0 PRAWICA – 0,3%

Do urzędu gminy wpłynęły podziękowania Pani Barbary Czaplickiej, Posła na Sejm
RP VII kadencji.
„Szanowni Państwo, Wyborcy z Gminy Michałowice - bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy postanowili poprzeć moją kandydaturę w wyborach do Sejmu RP. To właśnie
Wasze głosy przyczyniły się do mojego sukcesu. Mam nadzieję, że nie zawiodę naszych
mieszkańców. Zapraszam wszystkich, którzy
chcą się spotkać ze mną do biura poselskiego w Pruszkowie - Ul. Kraszewskiego 5 lok.11,
po 20 .11.2011r, lub kontakt telefoniczny
z biurem - 515 070 603”

dioksyny…W przewodach kominowych osadza
się sadza, której nadmiar może doprowadzić
do zapalenia się komina, a w konsekwencji
pożaru.
Ustawa o opadach : art. 71  Kto wbrew
zakazowi termicznie przekształca odpady
poza spalarniami odpadów podlega karze
aresztu albo grzywny.
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BIEŻĄCE INFORMACJE GMINY
nę wodomierzy na terenie gminy Michałowice. Wykonawcą została firma Ca-

INWESTYCJE, MODERNIZACJE
REMONTY

pital Investment Systemy Opomiarowania Sp. z o.o. Wartość – 61 646,40 zł.
Rozstrzygnięto postepowanie na remont
ulicy Starych Lip - Komorów Wieś . Wykonawcą będzie firma Zakład Robót Drogowo- Budowlanych i Porządkowych Hanna Mamińska. Wartość - 297.01 8,09 zł.

Wszczęto postępowanie przetargowe na

remont dróg gruzem betonowym, tłuczniem kamiennym, destruktem oraz równanie i profilowanie dróg w gminie Michałowice. Przedmiotem zamówienia jest
mechaniczne profilowanie i równanie, mechaniczne wykonanie koryta drogi, mechaniczne zagęszczenie nawierzchni tłuczniowych i betonowych, wykonanie
nawierzchni z tłucznia betonowego, wykonanie nawierzchni z destruktu, wywiezienie odpadów.
Wszczęto postępowanie przetargowe na

POZOSTAŁE
Do 1 5 grudnia 201 1 r. w Ośrodkach Zdrowia przy ul. Turkusowej 5, ul. Berylowej 34
w Komorowie oraz ul. Ludowej 7 w Michałowicach wykonywane będą bezpłatnie

szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy Michałowice:

zakup, dostawę, montaż i uruchomienie 8 sztuk pomp do brudnej wody oraz
4 sztuk układów sterowania wraz z niezbędnym osprzętem na ulicznych pompowniach ścieków.

• urodzonych przed i w 1 946,
• rencistów
• rolników pobierających emerytury rolnicze.
Aby się zaszczepić trzeba mieć dowód osobisty oraz legitymację rencisty lub emeryta.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dowożenie dzieci do szkół na te-

renie gminy Michałowice, w dni nauki
szkolnej od 01 października 201 1 r. do
31 grudnia 201 1 r. Usługę będzie świad-

Instruktor sportu i Wójt Gminy Michałowice serdecznie zapraszają dzieci na
ORLIK 201 2 w Sokołowie

czyło przedsiębiorstwo PKS w Grodzisku
Mazowieckim. Wartość 46.762,01 zł.
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na prefabrykację podbudowy beto-

Zajęcia z trenerem:
-wtorek godzina 1 6.30-1 8.30 (zajęcia piłkarskie i koszykarskie)
-czwartek godzina 1 6.30-1 8.30 (zajęcia piłkarskie)
Trener Robert Zawadzki służy pomocą w
godzinach od 1 6.00 do 22.00.

nowej przy ul. Granicznej w Regułach.

Roboty o wartości 54.341 ,40 zł będzie
prowadziło P.H.U Transport- Sprzęt- Roboty Drogowe Tomasz Zenon Pietruszka.
Rozstrzygnięto postępowanie na wymia-

Infolinia dla mieszkańców Obszaru Ogra-

niczonego Użytkowania Lotnisko Chopi-

na uruchomiło dla mieszkańców OOU specjalną infolinię telefoniczną, pod którą zainteresowani mogą uzyskać informacje na
temat Obszaru Ograniczonego Użytkowania.
Obecnie mają Państwo możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami, które udzielą niezbędnych informacji dot. OOU (m.in.
na temat: utworzenia obszaru, zgłaszania
i rozpatrywania wniosków o wykonanie
izolacji akustycznej).
Konsultanci są do Państwa dyspozycji od
poniedziałku do piątku, w godzinach od
9.00 do 1 7.00 pod numerem telefonu: 22
574 04 05 (opłata jak za połączenie lokalne).
Przypominamy, że do dyspozycji pozostaje także adres poczty elektronicznej
(odpowiedzialnelotnisko@polish-airports.com) lub adres korespondencyjny
(P. P. "Porty Lotnicze", ul. 1 7 Stycznia 49, 021 46 Warszawa).
Od 1 października zostało uruchomione
nowe połączenie autobusowe na terenie
gminy Michałowice.
Autobusy kursują na trasie:
Trasa dojazdowa: Pruszków PKP – Nowa
Wieś - Komorów - Pęcice Małe – Suchy Las
- Sokołów – Pęcice – Reguły – Pęcice
Majątek
Trasa powrotna: Pęcice Majątek – Pęcice
– Pęcice Małe - Komorów – Nowa Wieś Pruszków PKP
Cena biletu normalnego – 3 zł.

WRZEŚNIOWE ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW

Głównym tematem zebrań było rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego (artykuł str. 1 i 2). Jednak obok podjętych uchwał w tej
sprawie, mieszkańcy poruszali wiele tematów, które ich nurtują. Wójt Krzysztof Grabka, uczestniczący w spotkaniach, odpowiadał na
liczne pytania zebranych.

Komorów Osiedle (Komorów, Granica)
Członkowie Zarządu Osiedla Komorów przedstawili sprawozdania z realizacji działań wyznaczonych na ten rok. I tak Michał Jeżewski
(poprzedni przewodniczący) powiedział, że
fundusze przeznaczone w roku ubiegłym dla
harcerzy zostały już częściowo wykorzystane
na remont harcówki, która ostatecznie znajdować się będzie na terenie szkoły. Obiecał też,
że do końca roku każdy mieszkaniec Komorowa i Granicy otrzyma broszurę, tzw. kompendium, jak żyć w Komorowie i Granicy, żeby było nam lepiej. W broszurze tej będzie mowa o
bezpieczeństwie, będą znajdować się w niej
ważne numery telefonów, itd. Na to działanie
zostały zarezerwowane w ubiegłym roku fundusze w wysokości 7 tys. zł.
Wystąpiła również Małgorzata Brykalska, która mówiła o problemach dotyczących segregowania śmieci, a także Elżbieta Wyżycka, która powiedziała, że po wielu staraniach, w końcu
dało się usunąć z centrum Komorowa „budkę”

warzywną, która stała
w przejściu przy starej
poczcie. Dodała, że
tymczasowy namiot, w
którym również odbywa się handel, będzie
funkcjonował do 30 listopada.
Najwięcej emocji
wywołał temat zagospodarowania Placu
Paderewskiego.
W związku z wieloma
głosami i opiniami
mieszkańców, dyskusje odnośnie zagospodarowania palcu przeniesiono na odrębne
spotkanie.
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Komorów Wieś

Podczas zebrania dyskutowano o konieczności budowy świetlicy. Tadeusz Chruściak (radny rady gminy) mówił, że potrzeba jest ogromna (choćby zebrania sołeckie od 30 lat odbywają
się w garażu sołtysa). O konieczności budowy
świetlicy mieszkańcy mówią już od przeszło 40
lat – podkreślił radny. Dodatkowo wskazano,
że jej budynek mógłby stanąć na działce gminnej, która przylega do Kaliszowego Gaiku. Teren tam jest uzbrojony i zagospodarowany.
Krzysztof Grabka, wójt, zapytany o koszt wybudowania świetlicy, powiedział, że podobny budynek powstał w Opaczy Kolonii, koszt wybudowania wyniósł 350 tys. zł. Radny podkreślił,
że mieszkańcy Komorowa zasługują na taką inwestycję. Przypomniał, że to właśnie oni odda-

Michałowice Osiedle

Tegoroczny fundusz sołecki jest jeszcze wykorzystywany na zajęcia rekreacyjne (gimnastyka rehabilitacyjna i masaż) oraz mają odbyć się
zajęcia z podstaw obsługi komputera.Jak powiedział Roman Bedyński, przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice: – Młodzi ludzie
znakomicie obsługują komputer i perfekcyjnie
surfują po Internecie. Ze starszymi jest różnie,
dlatego należy walczyć z wykluczeniem cyfrowym. Temu mają służyć organizowane w Michałowicach kursy komputerowe. Przyszłoroczne będą kontynuacją tegorocznych, a więc na
wyższym poziomie.
Coraz ważniejszym elementem michałowickiego społeczeństwa informacyjnego ma być
strona internetowa Zarządu Osiedla Michałowice, która zaczyna przekształcać się w portal.

li na rzecz gminy 1 6 tys. m2. Na tym terenie dziś
znajduje się choćby Kaliszowy Gaik. Zebrani
mieszkańcy ustalili, że kwota funduszu sołeckiego na 201 2 rok zostanie przeznaczona na
przygotowanie projektu. I równocześnie podjęli
stosowną uchwałę.
Tadeusz Chruściak wspomniał, że w latach
ubiegłych pieniądze funduszu sołeckiego zostały
przeznaczone na modernizację oświetlenia.
Zostało wymienione oświetlone w głównych
ulicach miejscowości: ulicy Bugaj i ulicy Głównej.
W obecnym roku dokończona zostanie
modernizacja oświetlenia we wspomnianych
ulicach, na ten cel przeznaczono około 20 tys.
zł. Drugą część funduszu przeznaczono na
organizację imprez integracyjnych na strefie

rekreacji przy zalewie. We wrześniu odbyły się
dwa pikniki: piknik rowerowy i sportowy.
W części składania wniosków do budżetu na
kolejny rok Tadeusz Chruściak w imieniu całej
rady i sołtysa powiedział, że nie ma spraw
ważnych i ważniejszych, że wszystkie są
jednakowo dla mieszkańców palące. We
wnioskach zawarł konieczność odwodnienia
miejscowości. Wielu mieszkańców boryka się z
podtopieniami. (Poziom wód gruntowych
podniósł się o 1 m). Kolejny wniosek to
modernizacja ulicy Bugaj i ulicy Głównej wraz
z odwodnieniem ich, a także remont ulicy
Południowej.
Beata Izdebska

Tematem "jak rzeka", poruszanym podczas
zebrania, okazał się temat zalewania osiedla.
Zalewane są posesje, piwnice, wykonana wiele lat temu melioracja często jest niedrożna i
wymaga remontu lub położenia od nowa. Na
to, że osiedle jest zalewane, miały w tym roku
wpływ wyjątkowo silne i obfite opady deszczu
(np. w czasie jednej krótkiej ulewy spadło tyle
deszczu, ile wynosi średnia miesięczna) oraz
budowa Południowej Obwodnicy Warszawy:
podczas prac została zniszczona melioracja w
graniczącej z Michałowicami Opaczy Kolonii.
W czasie zebrania poruszono wiele tematów, omawiano m.in.:
- Budowę własnego ujęcia wody. Wodę z ujęcia trzeba rozprowadzić wodociągami, a zużytą odprowadzić kanalizacją. Wodociągami i ka-

nalizacją dysponuje Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji. Z przedsiębiorstwem
trwają trudne rozmowy, od niedawna na podstawie dokumentacji przygotowanej przez urząd
gminy.
- Tak zwaną ustawę „śmieciową”, czyli nową ustawę dotyczącą utrzymania czystości i porządku.
Wójt Grabka i przewodniczący zarządu osiedla
Bedyński zapowiedzieli, że kiedy ta ustawa wejdzie w życie, zostanie zorganizowane zebranie
informacyjne z mieszkańcami.
- Uciążliwości związane z sąsiedztwem z lotniskiem na Okęciu i uciążliwości związane z ruchem ulicznym.
- Zdewastowaną w czasie remontu ul. Regulskiej, ulicę Kwiatową.
- Budowę wiaty na rowery przy stacji kolejki WKD.

Wójt Grabka zaznaczył, że przyszłoroczny budżet na pewno będzie mniejszy, z powodu
mniejszych dochodów. Sołtys Michałowic Wsi,
Adriana Król-Popiel zwróciła uwagę na to, że
wielu mieszkańców Michałowic Wsi jest zamel-

dowanych gdzie indziej i dlatego ich podatki
nie trafiają do naszej gminy. Zaproponowała
nawet rozdanie zgłoszeń pobytu stałego, które przyniosła.
Stanisław Szałapak

Michałowice Wieś

Głównym wnioskiem mieszkańców Michałowic Wsi do przyszłorocznego budżetu jest remont ulic Poniatowskiego i Wesołej.
Najdłużej dyskutowano o podtopieniach
miejscowości. Mówiono także o tym, że muszą
być reaktywowane lub powstać od nowa spółki wodne, o Raszynce jako cieku wodnym, niedrożnych rowach melioracyjnych, braku chodników i dzieciach, które w deszcz idą po wodzie
i błocie do szkoły; że zmorą jest ruch samochodów, które przejeżdżając przez Michałowice
Wieś skracają sobie drogę; o konieczności łatania na bieżąco przynajmniej głębokich dziur w
ulicach, o planowanej budowie ronda; o tym,
że niezagospodarowane tereny porastają krzakami, a ludzie je zaśmiecają.
Paweł Kaczorowski, w swoim imieniu oraz innych mieszkańców przedstawił koncepcję przygotowania działek budowlanych (podział geodezyjny itp.) przy ul. Błękitnej oraz budowę tej
ulicy.
Jak sami podsumowali mieszkańcy Michałowic Wsi: Zaszła zmiana pokoleniowa i chcą
mieszkać ładniej oraz czyściej. Jeszcze stosunkowo niedawno miejscowość była typową wsią,
a teraz gwałtownie zamienia się w podwarszawskie osiedle willowe.
6
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Nowa Wieś

Podczas zebrania poruszono wiele spraw. Dotyczyły one m. in. odwodnienia terenów, utwardzania i remontów ulic, oświetlenia, nieprawidłowego parkowania samochodów na chodnikach
i uczynienia ogólnodostępnym placu zabaw
przy przedszkolu. W tej chwili, dzięki staraniom
wójta Krzysztofa Grabki, mieszkańcy mogą już

z niego korzystać w soboty między godziną 9 a
1 1 . Poruszano również tematy rozbudowy szkoły i bezpiecznego przejścia przez przejazd kolejki WKD. Jeżeli chodzi o sprawę ronda na skrzyżowaniu ulic Komorowskiej i Brzozowej, wójt
poinformował o pomyślnym zakończeniu przetargu i mającej wkrótce nastąpić jego realizacji.

Podpisano również zlecenie na 7 nowych tablic
informacyjnych, o co zabiegali od pewnego czasu mieszkańcy.
Sołtys Marian Bośka zaapelował o przeniesienie obelisku pamięci Władysława Kamelskiego
w godne miejsce na terenie OSP.
Anna Bąkowska

Po zakończeniu głosowania nad rozdzieleniem środków funduszu
sołeckiego, mieszkańcy
pytali wójta gminy Michałowice, Krzysztofa
Grabkę o wiele spraw,
np. dlaczego brakuje latarni przy ul. Centralnej
1 0, 1 0 a?, o oświetlenie
ul. Malinowej, wywóz
trawy, niepunktualnie
jeżdżący autobus… Zostały zgłoszone wnioski
do budżetu o oświe tlenie ul. Malinowej i Stu-

dziennej, o wykończenie nawierzchni na ul.
Studziennej, o utwardzenie fragmentu ul Środkowej.
Wójt Grabka zwrócił uwagę, że wielu mieszkańców naszej gminy nie jest zameldowanych
w swoich miejscach zamieszkania. Niestety
wpływa to na wysokość dochodów gminy, które są istotnie przez to ograniczone (znaczna
ich część pochodzi z podatku dochodowego
od osób fizycznych). Natomiast z wydatków
gminy, korzystają wszystkie osoby ją zamieszkujące.
Wójt zaapelował, by niezameldowani mieszkańcy naszej gminy, płacili podatek w miejscu
zamieszkania.

Podczas zebrania został przedstawiony jedyny
wniosek do budżetu: modernizacja ulicy Czystej w sołectwie.
Długo dyskutowano o uciążliwościach związanych z budową Południowej Obwodnicy Warszawy, która przecina Opacz Małą. Lokalne drogi są zdewastowane, system melioracyjny
zniszczony, a współpraca z inwestorem, czyli Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
jest bardzo trudna.
Najdłużej rozmawiano o przeniesieniu, posta-

wionej w 1 91 6 roku, kapliczki, która znajduje się
przy ul. Targowej. Przez miejsce, w którym stoi
kapliczka, będzie przebiegać obwodnica. Generalna dyrekcja zobowiązała się do przeniesienia kapliczki w inne miejsce, co ma zrobić wykonawca, czyli Bilfinger Berger Budownictwo
SA, ale mieszkańcy chcieliby np. wiedzieć, dokąd zostanie przeniesiona ich kapliczka.
Oprócz tego poruszono tematy, a przede
wszystkim:
- Są osoby, które odprowadzają wodę z rynien

do kanalizacji. Zastanawiano się, jak skutecznie
temu zapobiegać;
- Próbowano ustalić, jaki jest status prawny gruntu wspólnoty wiejskiej. Działka przydałaby się na
plac zabaw i boisko;
- Wójt odpowiadał na pytania dotyczące remontu ul. Targowej – wspólnej inwestycji naszej gminy, gminy Raszyn oraz starostwa;
-Dyskutowano o odrolnieniu gruntów.
Stanisław Szałapak

Pęcice

wych to w ostatnim czasie zmartwienie wielu
właścicieli domów i posesji.
O istnieniu rowów melioracyjnych ludzie właściwie zapomnieli. Tego lata, gdy deszcz padał
przez cały lipiec, poziom wód jest tak wysoki,
że tylko dobrze przygotowane rowy mogą za-

gwarantować prawidłową gospodarkę wodami
opadowymi. Dlatego mieszkańcy jednomyślnie
zdecydowali, aby pieniądze przeznaczyć na ten cel.
W czasie zebrania mieszkańcy z satysfakcją
przyjęli informację o budowie nowej siedziby
Urzędu Gminy Michałwoice w Regułach. Dla mieszkańców Pęcic to dobra wiadomość,
gdyż nowy urząd będą mieć„po sąsiedzku”.

Opacz Kolonia

Opacz Mała

Na zebraniu mieszkańcy Pęcic zdecydowali, aby
kwotę funduszu sołeckiego przeznaczyć na konserwację rowów melioracyjnych. W roku ubiegłym pieniądze sołeckie również przeznaczono
na oczyszczenie i pogłębienie tych rowów. Problem podtapiania gospodarstw i wysoki poziom wód grunto-

Pęcice Małe

Zaraz po głosowaniu nad przeznaczeniem funduszu sołeckiego (m.in. na
spotkania integracyjne mieszkańców),
jeden z mieszkańców Michał Dzięgielewski, który wyraził nadzieję, że po
roku integracji mieszkańców, na kolejne zebranie przyjdzie dużo więcej osób
i wtedy uda się, aby fundusz sołecki,
choć nieduży, to jednak przeznaczyć
je coś poważniejszego. Powiedział, że
konieczne jest wypracowanie wizji roz-

woju miejscowości, a wtedy będzie
oczywiste, na co wydatkować pieniądze.
Najwięcej emocji wzbudził punkt zebranie – wolne wioski. Mieszkańcy
wnioskowali, aby do budżetu gminy
na rok 201 2 zapisać wniosek dotyczący koncepcji odwodnienia miejscowości. Zebrani wnioskowali również o równomierne rozdysponowywanie środków.
Zastrzeżenia zebranych mieszkańców
budził również sposób, w jaki prowa7
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dzony jest remont ulicy Konopnickiej i Brzozowej. Zdaniem mieszkańców ulice są zbyt wysoko wyniesione. Zebrani sprawdzali mapy (pro-

Reguły

Zebranie zaczęło się od spotkania z aspirantem sztabowym Piotrem Ziębińskim – komendantem komisariatu gminy Michałowice, komisariatu, który ma siedzibę w Regułach. Komendant
powiedział, że Reguły są stosunkowo bezpieczne,
bezpieczniejsze od innych miejscowości gminy Michałowice. Kradzieże w domach prywatnych zdarzają się rzadko. Częściej okradane są
firmy
Sołtys Reguł, Eugeniusz Strzelecki podał przykłady, kiedy policja, również na jego interwencje, dotyczące wandalizmu czy łamania przepisów ruchu drogowego, reagowała opieszale
lub nie reagowała. Komendant obiecał, że przyjrzy się pracy swoich policjantów. Zwrócił uwagę, że komisariat ma ograniczone środki, a zajmuje się całą gminą. Policjanci nie mogą być
równocześnie w kilku miejscach.
Mieszkańcy zaproponowali np., że przy przejeździe przez tory kolejki WKD należy umieścić
kamerę. Filmowałaby ona tiry przejeżdżające
przez Reguły.
Dyskusję podsumował komendant Ziębiński, zapraszając mieszkańców, by przychodzili do niego, do komisariatu i dzielili się swoimi
uwagami.
Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice od-

Sokołów

Na zebranie zaproszony został starszy aspirant
Mariusz Jarmołkowicz, zastępca komendanta
policji w Michałowicach. W rozmowie z mieszkańcami mówił o sprawach porządku publicznego, a przede wszystkim o organizacji imprez
masowych, w tym meczów piłkarskich.
Powiedział, że bezpieczeństwo na tego typu imprezach jest wyzwaniem
dla wszystkich policjantów Polsce. Przypomniał również o numerze alarmowym – 1 1 2 i zachęcał, aby z niego korzystać. Jest to numer bezpłatny,
dzwoniąc na ten numer łączymy się
z najbliższym komisariatem policji.
Jest to – jak powiedział Mariusz Jarmołkowicz, najskuteczniejsza forma
reagowania na różne formy zakłócania
porządku publicznego.
Podczas zebrania odbyły się również
wybory uzupełniające do Rady Sołec-

Suchy Las

Podczas zebrania mieszkańcy zgłosili wnioski
do budżetu gminy na kolejny rok. Padła
propozycja, aby wybudować ogródek
jordanowski na terenie wsi. Niestety w Suchym
Lesie nie ma terenów, które byłyby własnością
gminy. Dlatego mieszkańcy zaproponowali,
aby gmina zakupiła lub dzierżawiła teren, na
którym mógłby powstać plac zabaw dla dzieci.
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jekt remontu), z których wynikało, że remont został zaprojektowany właściwie. W tej sprawie ma
odbyć się spotkanie z pracownikami urzędu.

powiadał na wiele pytań, dotyczących
przede wszystkim
uciążliwości związanych z ruchem drogowym i podtapianiem
miejscowości.
Omawiał sprawę
budowy chodnika i
ścieżki rowerowej na
powiatowej ulicy Regulskiej oraz kwestię
niezbyt dobrze układającej się współpracy z powiatem; nie tylko w sprawie ul.
Regulskiej w Regułach.
Mówił o największej
aktualnie gminnej inwestycji: budowie urzędu
gminy w Regułach oraz dużego parkingu przy
nim. Będą mogły tu parkować liczne samochody osób, które dojeżdżają do Warszawy kolejką WKD.
W dyskusji wziął udział oraz odpowiadał na
pytania również radny Wojciech Herner. Zobowiązał się, że zorganizuje spotkanie z mieszkańcami, na którym omówione zostaną sprawy i

Beata Izdebska

problemy Reguł.
Dumą mieszkańców Reguł są: zabytkowy
park, a od niedawna otwarta strefa rekreacji.
Jak można było usłyszeć na zebraniu, są to najładniejsze miejsca w miejscowości. Mieszkańcy szczegółowo omawiali, co należy zrobić w
parku oraz jak dbać o czystość i bezpieczeństwo w strefie rekreacji.
Stanisław Szałapak

kiej Sokołowa. Zostały, w drodze głosowania,
wybrane dwie osoby: Stefan Szelągowski i Łukasz Biedrzyński. Tak więc, obecna rada liczy
pięć osób. Dwóch członków wyłonionych podczas zebrania i trzy osoby wybrane wcześniej:

Bartosz Lewandowski, Marek Sybilski i Bogdan
Woźniak.
Mieszkańcy zwracali się do wójta z różnymi
pytaniami. Wrócił temat Studium Zagospodarowania Przestrzennego naszej gminy, a także
temat sprawiedliwego dzielenia funduszy dla poszczególnych miejscowości. Krzysztof Grabka, raz jeszcze
powiedział, że jesteśmy przede wszystkim gminą, czyli większym organizmem niż jedna miejscowość.
I dlatego powinniśmy myśleć szerzej.
Przykładem są choćby gminne szkoły. Są zlokalizowane w trzech miejscowościach w naszej gminie, a uczyć się
w nich mogą wszystkie dzieci z gminy. Funkcjonowanie szkół pochłania
prawie 1 /3 budżetu gminy – powiedział wójt.

Sołtys zaproponował również, aby zarezerwować
pieniądze na cele kulturalno – sportowe dla
mieszkańców.
W części, która dotyczyła wolnych wniosków
i pytań, mieszkańcy pytali o kolejne działania
związane z Studium Zagospodarowania
Przestrzennego gminy. Jarosław Sobol, kierownik
Referatu Planowania Przestrzennego (wójt

Krzysztof Grabka, ze względu na odbywające
się w tym samym terminie inne spotkanie,
niestety nie mógł osobiście uczestniczyć w
zebraniu) powiedział, że obecnie robiony jest
harmonogram prac na najbliższe lata, związany
z rozpatrywaniem wniosków, które wpłynęły
do urzędu.
Beata Izdebska
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ZEBRANIE KONSULTACYJNE MIESZKAŃCÓW KOMOROWA I GRANICY
Zebrania z mieszkańcami Komorowa i Granicy, mające na celu poznanie opinii na temat
wydzielenia z istniejącego Osiedla Komorów
(Komorów, Granica) nowej jednostki pomocniczej Osiedla Granica w dotychczasowych
granicach administracyjnych miejscowości,
zostały zwołane przez Krzysztofa Grabkę
i odbyły się 20 i 21 września.

Granica jest miejscowością w
której mieszka około 2 tys. osób.
Przybywa nowych mieszkańców
i ze wsi zmienia się osiedle mieszkaniowe. Zajmuje teren o powierzchni 203,08 ha. (Komorów –
1 96,74 ha).
Jakiś czas temu, wśród części
mieszkańców zrodził się pomysł,
aby Granicy nadać podmiotowość i aby utworzyć nową jednostkę pomocniczą - osiedle
Granica. Na początku 201 1 roku
pomysłodawcy tej idei złożyli
wniosek do urzędu gminy. Jako
Grupa Inicjatywa, w której znaleźli się mieszkańcy Granicy, propagowali ten pomysł. Wniosek o
wydzielenie osiedla Granica został poparty 470 podpisami mieszkańców. We wrześniu na terenie całej gminy
trwały konsultacje w tej sprawie. Mieszkańcy wypełniając ankietę, mogli wyrazić swoją opinię w
sprawie przedłożonego wniosku Grupy Inicjatywnej.
Ryszard Dutkiewicz, w imieniu Grupy Inicjatywnej przedstawił argumenty na rzecz wydzielenia Granicy. Powiedział, że w naszej gminie jest
1 3 miejscowości i 1 2 jednostek. Jedynie Granica nie stanowi jednostki pomocniczej gminy. Powiedział także, że„w porównaniu z dużo mniejszymi miejscowościami, takimi jak np. Komorów
Wieś, Sokołów czy Pęcice, które taki status mają (...) uważamy, że Granica w pełni zasługuje na
to, aby stanowić odrębny organizm w ramach
gminy Michałowice, jako Osiedle Granica. Dodał
także, że„Kilkadziesiąt lat temu Granica była w
większości zamieszkana przez
ubogich rolników, którzy aspirowali do połączenia z Komorowem, gdyż egzystowali w cieniu zamożniejszych mieszkańców Komorowa. (...) A lata
„wspólnoty ”z Komorowem
sprawiły, że pod względem inwestycji Granica była terenem
zapomnianym (...) Przez ostatnie lata sytuacja ekonomiczna
Granicy zmieniła się: z miejscowości rolniczej przeobraziła się
w osiedle mieszkaniowe”.
Należy dodać, że sołectwo
Granica jako samodzielna jednostka pomocnicza istniała do
1 991 roku. W styczniu 1 991 roku rada gminy podjęła decyzję

o likwidacji jednostki i Granicę włączono do jednostki pomocniczej – osiedla Komorów.

Zebranie 20 września
w Komorowie

Zebrani mieszkańcy Komorowa ze zdziwieniem
i niechęcią przyjęli wniosek Grupy Inicjatywnej.
W wymianie poglądów padały różne argumenty. Począwszy od stwierdzenia:„po co się dzie-

lić, większy może więcej”,„podział może spowodować, że Komorów lub Granica zostaną wcielone
w obszar Pruszkowa” czy wreszcie, że„Grupa Inicjatywna dała się zmanipulować i jest pod czyimś wpływem”.
Wypowiedziała się także Agnieszka Kaczorowska-Budek, przewodnicząca Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica), która zwróciła uwagę na brak dostatecznych informacji. Powiedziała,
że większość członków zarządu wstrzymuje się
od głosu.
Natomiast Aurelia Zalewska, radna z Komorowa, powiedziała, że rozumie dążenia mieszkańców Granicy i nie podejmie decyzji działającej
na szkodę mieszkańców. Uznała jednak, że podział obecnej jednostki może mieć negatywne
konsekwencje. Zaproponowała, aby powołać

nową nazwę dla obecnej jednostki pomocniczej.
Z Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica) zmienić nazwę na Zarząd Osiedla Komorów
i Osiedla Granica. Nie robić podziału, ale sprawić,
aby Granica uzyskała większą podmiotowość –
powiedziała radna.

Zebranie 21 września w Granicy

Część mieszkańców Granicy przyszła na zebranie przekonana o słuszności poparcia wniosku Grupy Inicjatywnej. Były jednak osoby, które miały odmienne
zdanie. Uczestniczyły w zebraniu również osoby z Komorowa, które dzień
wcześniej nie poparły wniosku.
Podały argumenty, aby nie dzielić
obecnej struktury z tego powodu, że
dla wielu mieszkańców (szczególnie
tych, którzy mieszkają w Granicy od
niedawna), Komorów i Granica to prawie jedna miejscowość. Komorów i
Granica mają wspólne przychodnie
zdrowia, wspólny kościół i cmentarz,
wspólne drogi. Mówili ludzie, że dużo nas łączy. I dlatego dobrze by było, alby ludzie z Granicy wiedzieli, jakie decyzje podejmuje Komorów i
odwrotnie. Zabierający głos powoływali się również na stwierdzenie, że
nie ma wyraźnej granicy między miejscowościami. Dowcipne było wystąpienie Lecha Skupińskiego (mieszka przy ul. Filmowej), który powiedział, że jego działka położona jest na granicy
Komorowa i Granicy. Więcej, dom i wspólna sypialnia stoi na granicy. Powiedział, że żona śpi w
Komorowie, a on w Granicy. I bardzo prosi, żeby
ich nie dzielić!
Wyniki głosowania w sprawie wyrażenia opinii dot. podziału istniejącego Osiedla Komorów
(Komorów, Granica) na Osiedle Komorów i nowoutworzoną jednostkę pomocniczą Osiedle
Granica, w dotychczasowych granicach administracyjnych miejscowości.
Głosowanie mieszkańców Komorowa - w
głosowaniu udział wzięło 1 9 osób. 1 6 z nich zagłosowało przeciw wyrażeniu pozytywnej opinii, od głosu wstrzymały się 3
osoby. Żaden z mieszkańców nie
zagłosował za wyrażeniem pozytywnej opinii.

Głosowanie mieszkańców
Granicy - udział wzięło 90 osób,

z czego 63 osoby wypowiedziały się za wnioskiem, 1 7 osób było przeciwnych, a 1 0 osób wstrzymało się od głosu.
Beata Izdebska
(Wyniki wrześniowych konsul
tacji społecznych będą przed
łożone Radzie Gminy Micha
łowie w trakcie wnoszenia
stosownych uchwał).
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DZIEŃ SENIORA

W niedzielę, 25 września, odbył się w naszej gminie Dzień Seniora. Uroczyste spotkanie Krzysztofa Grabki, wójta gminy, ze
starszymi mieszkańcami odbyło się w szkole w Komorowie. Uczestniczyło w nim ponad 250 osób.

Obchody Dnia Seniora to chlubna tradycja
w naszej gminie. Ze starszymi mieszkańcami
Krzysztof Grabka spotyka się podczas uroczystości wigilijnych i wielkanocnych. Dzień Seniora jest wyjątkowy. Tego dnia spotykają się
wszyscy emeryci z naszej gminy i wspólnie
obchodzą swoje święto. W ubiegłym roku emeryci spotkali się w Michałowicach, w Ośrodku
Rehabilitacji Olimpijczyków. Tegoroczne spotkanie odbyło się w szkole w Komorowie.
Dla zaproszonych gości wielką atrakcją były występy grupy folklorystycznej z Włoch, która wraz z przedstawicielami miasta Vico nel
Lazio, odwiedziła naszą gminę. Tancerze z zespołu, którego polska nazwa brzmi „24 wieże”
zaprezentowali tańce ludowe charakterystycznego dla swojego regionu, czyli centralnych
Włoszech. Vico nel Lazio to miejscowość i gmina, która znajduje w regionie Lancjum, niedaleko Rzymu.
Dużą atrakcją były również występy zespołów z naszej gminy. I tak wystąpił zespoły „Czerwone korale” i „Czerwone koraliki”z Opaczy

Kolonii. Oba zespoły prowadzi Renata Włodarek.
Wystąpił także
Chór Seniorów z
Michałowic oraz
Stenia Widlicka z
Reguł. Duży entuzjazm wzbudził
występ zespołu
Jutrzenka z Nowej
Wsi. Tym razem
artyści zaprezentowali skecze i
scenki obyczajowe. Zebrali gromkie brawa.
Uroczystość
prowadził Wojciech Asiński. Podczas święta seniora wystąpił również zespół Mix Music Band z Kielc, który grając znane utwory, zachęcał do wspólnych
śpiewów i tańca. I nie było to trudne zadanie.
Seniorzy z naszej gminy mają świetne poczucie humoru, potrafią dobrze się bawić. Dlatego na parkiecie zrobiło się tłoczno. Odbył się
konkurs tańca, wzięły w nim udział cztery pary. Jedna była polsko –włoska. Tańce trwały
do wieczora. Seniorzy chętnie tańczyli. Na

GMINA MICHAŁOWICE POŻEGNAŁA LATO…
…festynem w zabytkowym parku w Regułach. Największą atrakcją był występ Włochów – zespołu ludowego z Vico nel Lazio.

Jak wiadomo, gmina Michałowice współpracuje z włoską gminą bliźniaczą od dekady. Zaczęło się od wymiany uczniów, od niedawna
trwa wymiana seniorów. W tym roku po raz
pierwszy przyjechał z Włoch zespól ludowy (Delegacja liczy 30 osób, w większości są to członkowie zespołu). Występ Włochów trwał ponad
godzinę. Artyści wykonali ludowe utwory (taniec, śpiew, muzyka) ze swoich okolic, całych
Włoch czy z innych państw, np. polkę – ludowy taniec czeski.
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Kamilę Guzowską i jej TAZARO znamy od lat,
wraz z rocznikami uczniów zmieniają się oczywiście tancerki oraz tancerze. W jej aranżacji,
jak zwykle znakomicie, zespół TAZARO zatańczył„Koty”, ze słynnego musicalu o tym tytule
oraz„Walkę smaków”, oczywiście z niezbędnymi kucharskimi rekwizytami.
Na scenie popisywały się dziewczyny z Komorowa – zespół Impuls (plus 1 8). Panie dla
zdrowia i urody uprawiają aerobik, ale mają także ambicje artystyczne. Tańczą z ogromnym wigorem i ekspresją.
Kolejne atrakcje zapowiadał Wojciech Asiński, znany aktor. Standardy muzyczne, od prze-

prośby tancerzy, zespół Mix Music Band zagrał
rock and rolla. Nie mogła oczywiście zabraknąć włoskich przebojów jak choćby: Ciao ciao
bambina, Volare.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy Dnia Seniora wyszli na parkiet i wspólnie zatańczyli
do muzyki: „I love you baby”. Do zobaczenia w
przyszłym roku!
Beata Izdebska

bojów Niemena czy„Czerwonych Gitar” po
współczesność, wykonywał Mc Gyver Band.
Na parkiecie przed sceną znakomicie bawili
się milusińscy – pod opieką Kamili Guzowskiej,
która wyznaczała zadania i wręczała nagrody.
Obok, na trawie dzieci biły rekord w wielkości bańki mydlanej. Największej nie udało się
zrobić (od nadymania baniek są inni wybitni
specjaliści), ale najpiękniejszą na świecie jak
najbardziej.
Po zapadnięciu zmroku zespół Mc Gyver rozpoczął zabawę w karaoke. Najodważniejsze
okazały się dzieci i nastoletnie dziewczyny. Nie
każdy bowiem z solistów-amatorów odważył

Z GMINY MICHAŁOWICE

się wejść na scenę. W ich wykonaniu usłyszeliśmy wiele przebojów, od "Hej sokołów" , po
przebój Kultu „Gdy nie ma dzieci w domu”. Popis sowich zdolności wokalnych zaprezentował druh OSP w Nowej Wsi, Cezary Haber, wykonując brawurowo piosenkę zespołu Kombii
"Nasze randez vous".
Na zakończenie widzowie mogli wykazać się

ZWIERZENIA MAJKI

W sobotę, 1 7 września, w szkole w Komorowie odbył się spektakl rapsodyczny„Zwierzenia”, oparty na niepublikowanych pamiętnikach Marii Krassowskiej, dawnej mieszkanki
Komorowa. Wieczór przygotowało Stowarzyszenie „Komorowianie”.

Maria Krassowska pseudonim „Majka” była
mieszkanką Komorowa. Należała do harcerstwa, zginęła w pierwszym dniu Powstania Warszawskiego, zmarła od kuli otrzymanej podczas
pierwszej swojej akcji, ratując młodego, postrzelonego żołnierza, miała 1 6 lat. Spektakl
„Zwierzenia” przygotowany przez Lidię Kulczyńską-Pilich i Wojciecha Irmińskiego powstał na
podstawie pamiętników Marii Krassowskiej.
Spektakl rozpoczyna się sceną, w której rozmawia dwóch kustoszy. Wspominają oni mieszkańców Komorowa, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim: Wiesława Dwornickiego,
Władysława Łozińskiego seniora i Władysława
Łozińskiego juniora, ppłk Józefa Rośka, kpt. Władysława Doruchowskiego, Wiaczesława Fedorońko i Oresta Fedorońko. Wszyscy zginęli.
Następnie na scenę wchodzi Emilia Krakowska,
znana polska aktorka. Czyta fragmenty pamiętnika. W jej tle pojawia się duch Majki – młoda
dziewczyna, która obrazuje młodą Majkę. Jej
rola jest niema, ale bardzo sugestywna.
Występuje również narrator, w tej roli Wojciech Irmiński, który uzupełnia i objaśnia pewne zagadnienia.
Wielką siłę tego spektaklu stanowią dwie kompozycje na fortepian napisane przez Władysława Łozińskiego, juniora, mieszkańca Komorowa, który jednocześnie był bratem przyjaciółki

znajomością muzyki serialowej. Usłyszeliśmy
doskonale wszystkim znane takty ze „Stawki
większej niż życie” czy„Czterech pancernych i
psa”, ale także muzykę, z której rozpoznaniem
i uczestnicy, i widownia mieli problem, z programu dla dzieci z lat 80-tych "Piątek z Pankracym".
Na festynie pożegna lata, nie mogło zabrak-

nąć desek do tańca. Przy muzyce doskonale bawiły się wszystkie pokolenia, zabawa trwała do
późnych godzin wieczornych.
Pogoda dopisała. Park zapełnił się, nie tylko
mieszkańcami Reguł. Lato zostało pożegnane
tak, jak należy – udaną zabawą, udaną imprezą.

Marii Krassowskiej - Ewy Kowalskiej z domu Łozińskiej. Władysław Łoziński zginął w 1 944 roku, wraz ze swoim przyjacielem Wieśkiem Dwornickim piątego dnia Powstania. Pierwszego
sierpnia otrzymali rozkaz, by czekać na folwarku Orszulin na łącznika. Nie doczekali, bo miejscowy karbowy zdradził. Zawiadomił gestapo,
które przyjechało z grodziskiego posterunku i
zastrzeliło ich. Utwory Władysława Łozińskiego, podczas spektaklu zagrał Paweł Filek.
Przedstawieniu „Zwierzenia” towarzyszyła
wystawa pamiątek. Wśród nich znalazł się pamiętnik Marii Krassowskiej, świadectwa szkolne, osobiste drobiazgi, a także pamiątki i doku-

menty przybliżające postaci bohaterów przedstawienia.
Ostatnim elementem wieczoru była rozmowa z koleżankami Majki ze szkoły Szachtmajerowej. W rozmowie uczestniczyła między innymi Ewa Kowalska z domu Łozińska, Wanda
Chotomska, która z Majką Krassowską chodziła do tej samej klasy.
Spektakl „Zwierzenia” to kolejne przedsięwzięcia realizowane w ramach działania „Domu Kultury bez murów” organizowane przez
sympatyków i członków Stowarzyszenia Miasta Ogrodu Komorów„Komorowianie”.
Beata Izdebska

Stanisław Szałapak
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PIKNIKI SPORTOWE W KOMOROWIE WSI
W dwie soboty września, odbyły się nad zalewem w Komorowie pikniki sportowe. Były konkursy, gry i zabawy sportowe. W pikniku uczestniczyło wielu mieszkańców
Komorowa i okolic.
Dla niektórych mieszkańców, była to pierwsza okazja tego lata, aby odwiedzić zalew. A na
miejscu spotkała ich wielka niespodzianka. Teren nad zalewem został zagospodarowany. Powstały alejki i ławki, ścieżki rowerowe i trawniki, a przede wszystkim piękne place zabaw dla
dzieci. Przypomnijmy, że w naszej gminie realizowany był projekt, dofinansowany ze środków

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
"Promowanie zdrowego trybu życia
wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez
budowę otwartych
stref rekreacji”, którego efektem jest
powstały kompleks
rekreacyjno-sportowy przy zalewie. Zalew stał się obecnie
miejscem letniego
wypoczynku mieszkańców.
Organizatorzy, aby upowszechnić to miejsce,
zorganizowali, w dwie kolejne soboty, pikniki
sportowe, które zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego Komorowa Wsi na 201 1 r.
Przybyło wielu mieszkańców. I jak przystało
na pikniki sportowe najwięcej emocji budziły
konkursy. Odbywały się przejazdy rowerowe na
czas w labiryncie, band walking, chodzenie na
szczudłach, rzuty kulami (gra w bule), strzelanie
z łuku, tenis, paintball. Mniejsze dzieci bawiły
się na pacach zabaw: huśtały się, kręciły, wspinały i chodziły po linach. Zabawie nie było końca.
Odbył się również pokaz sztuki walk, pokaz puszczania mega-baniek mydlanych.
Najlepsze wyniki w poszczególnych zabawach

sportowych były skrzętnie notowane przez organizatorów. Najlepsi sportowcy otrzymali nagrody. A było o co walczyć, ponieważ wśród
nagród był sprzęt rowerowy: pompki rowerowe, licznik, kaski, tory, zestawy kul (bule) i kurtki odblaskowe. Szczególnie dużą atrakcją dla
dzieci był dmuchany zamek, basen z piłkami i
trampolina, które były licznie oblegane.
I choć były to pikniki sportowe, to jednak
przyszło wiele osób starszych. Dla nich atrakcją była oferta Studia Modelowania Ciała „Pemodelan”. Można było skorzystać z bezpłatnych
masaży kręgosłupa i szyi oraz badania postawy sylwetki.
Beata Izdebska

PIKNIK PIECZONEGO ZIEMNIAKA W SOKOŁOWIE
W niedzielę, 2 października, mieszkańcy gminy bawili się na Pikniku Pieczonego Ziemniaka. Odbył się również turniej piłki nożnej.
Zwycięzcą została drużyna „Turbo-trampki”
z Sokołowa.
Święto Pieczonego Ziemniaka to już tradycja
Sokołowa. I choć w Sokołowie tylko nieliczni
mieszkańcy sieją zboża i sadzą ziemniaki, to chętnie uczestniczą w imprezach, których celem jest
dziś integrowanie mieszkańców. Satysfakcją dla
organizatorów jest to, że na pikniku bawili się
zarówno„starzy” mieszkańcy Sokołowa, jak również ci, którzy mieszkają tu od niedawna.
Piknik rozpoczął turniej Sokołowskiej Ligi Szóstek, wzięło w nim udział 5 drużyn, między innymi z Sokołowa, Komorowa i Pruszkowa. Zwycięzcą turnieju została drużyna Turbo-trampki
z Sokołowa.
Na pikniku było dużo dzieci, brały one udział
w specjalnie dla nich przygotowanych konkursach. Odbył się konkurs skakania w workach,
przeciąganie liny, a także konkurs rowerowy. Dla
starszych uczestników festynu organizatorzy zaproponowali naukę tańca belgijskiego. Przez cały czas trwania pikniku grał zespół muzyczny.
Występ swój rozpoczął oczywiście pieśnią Hej
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sokoły.
Piknik został zorganizowany przez sołtysa i radę sołectwa Sokołów. W tym roku do organizacji przyłączyły się również Pęcice Małe. Aleksandra Warsztocka, sołtys Pęcic Małych, przybyła na
piknik z pysznymi ciastami, własnego wypieku.
Edward Kozłowski, sołtys Sokołowa wraz z człon-

kiem rady Markiem Sybilskim wystarali się o sponsorów. I tak catering zapewniła firma Amigo z
Otrębus, nagrody dla dzieci, które brały udział w
konkursach sportowych ufundowała firma Blachy Pruszyński. Gmina Michałowice była współorganizatorem imprezy.
Podczas Święta Ziemniaka można było spożywać nie tylko pieczone ziemniaki, choć one
były tego wieczoru najważniejsze. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się pieczone kiełbaski,
chłopskie jadło: smalec
z ogórkiem, pasztety i
rolady mięsne.
Piknik odbył się oczywiście na terenie Orlika
i świetlicy Oaza Spokoju. Do tego miejsca
mieszkańcy bardzo się
już przyzwyczaili, lubią
tu przychodzić i wspólnie spędzać czas.
Beata Izdebska
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UCHWAŁY PODJĘTE NA IX SESJI RADY GMINY Z DNIA 8.09.201 1 R.
IX Sesja rozpoczęła się od uroczystego wręczenie aktów mianowania .

Nauczycielami, którzy otrzymali akty
mianowania są:

Gołaszewska Marzena - ZS Michałowice
Materek Dominika – ZSP Nowa Wieś
Pazdan Paweł – ZS Komorów
Witoska Justyna - ZS Michałowice
Wolborski Daniel - ZS Komorów

W tym roku tytuł nauczyciela mianowanego otrzymało 5 pedagogów.
Otrzymany tytuł jest uwieńczeniem
trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu
oraz zdanego egzaminu końcowego.
Wszystkim gratulujemy awansu. Życzymy sukcesów w życiu osobistym
oraz w karierze zawodowej, w tym
uzyskania tytułu nauczyciela dyplomowanego.

W szkołach gminy Michałowice
zatrudnionych jest 233 nauczycieli,
z czego 91 posiada tytuł nauczyciela
dyplomowanego, 71 - mianowanego,
62 - kontraktowego i 9 - stażysty.

Uchwała Nr IX/74/201 1 .
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
dokonano następujących zmian:
1 ) zmienia się dochody budżetu gminy w następujący sposób:
a) zwiększa się dochody o kwotę 1 43 200 zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę 1 43 200,00 zł,
2) zmienia się wydatki budżetu gminy w następujący sposób:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 381 500 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 381 500,00 zł,
b) zmniejsza się wydatki o kwotę 238 300 zł,w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 238 300,00 zł,
3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 201 1 r. wynosi:

a) dochody
b) wydatki

79 252 240,83 zł,
89 266 81 4,83 zł,

Uchwała Nr IX/75/201 1
zmieniająca Uchwałę Nr VIII/73/201 1 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 201 1 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej
na rok 201 1 Gminy Michałowice Nr IV/20/201 1
W Uchwale Nr VIII/73/201 1 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 201 1
r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 201 1 Gminy

Michałowice Nr IV/20/201 1 w § 1 w lit. a sprostowano oczywistą omyłkę
w ten sposób, że wyraz„bieżące” zastępuje się wyrazem „majątkowe”.

Uchwała Nr IX/76/201 1
zmieniająca uchwałę 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
W uchwale 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 z późniejszymi
zmianami, wprowadzono następujące zmiany:

1 ) w § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wójt Gminy może dokonać obniżenia czynszu, w uzasadnionych
przypadkach, na wniosek najemcy”.

Uchwała Nr IX/77/201 1
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu
1 . Udzielono Powiatowi Pruszkowskiemu pomocy rzeczowej w formie wykonania projektu przebudowy ciągu drogowego złożonego
z ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej, na odcinku od ul. Komorowskiej
do ul. Berylowej w Komorowie.
2. Wyrażono zgodę na całkowite finansowanie inwestycji wymienionej
w ust. 1 , przez Gminę Michałowie do kwoty 66.000 zł.

3. Środki przeznaczone na finansowanie inwestycji wymienionej w ust.
1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy zostaną określone w Porozumieniu
pomiędzy Gminą Michałowice a Powiatem Pruszkowskim. Do zawarcia
Porozumienia upoważnia się Wójta Gminy Michałowice.

Uchwała Nr IX/78/201 1
w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania
oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice
Wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz
wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice w
następujących miejscach i obiektach:
1 ) na terenie boiska Orlik 201 2 w Sokołowie,
2) w otwartych strefach rekreacji: w Michałowicach przy ul. 1 1 Listopada,
w Regułach przy ul. Wiejskiej, w Komorowie przy ul. Kolejowej i Komorowie
Wsi przy ul. Głównej,

3) w ogródkach jordanowskich i na placach zabaw dla dzieci: w Komorowie
Wsi przy ul. Turystycznej, w Opaczy Kolonii przy ul. Ryżowej, w Pęcicach
przy ul. Zaułek, w Pęcicach Małych przy ul. Brzozowej, w Regułach na
terenie parku przy ul. Wiejskiej,
4) w świetlicach wiejskich: w Nowej Wsi, Opaczy Kolonii, Pęcicach,
Regułach, Sokołowie w trakcie ich codziennego funkcjonowania.
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Uchwała Nr IX/79/201 1
w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Michałowice”

Uchwalono „Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Michałowice” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Treść regulaminu
opublikujemy w kolejnym wydaniu biuletynu.

Uchwała Nr IX/80/201 1
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

Istniejącej drodze stanowiącej część działki nr ew. 720 , położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, Gmina Michałowice, nadano nazwę „Cypriana
Kamila Norwida”. Przebieg ulicy„Cypriana Kamila Norwida” w Granicy określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr IX/81 /201 1
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

Istniejącej drodze stanowiącej działkę nr ew. 85/22, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice Małe, Gmina Michałowice, nadać nazwę „ Sikorki ”.
Przebieg ulicy„Sikorki” w Pęcicach Małych określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr IX/82/201 1
w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice

Nadaje się nazwę „Księdza Antoniego Józefa Marylskiego" dla ronda u zbiegu ulic: Parkowej i Zaułek w Pęcicach. Usytuowanie ronda przedstawia
załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr IX/83/201 1
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
W celu prawidłowego wyboru ławników Sądu Rejonowego w Pruszkowie,
Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza Sądu Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych, Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego
w Warszawie Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 201 2201 5 powołuje się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
w składzie: pani Urszula Bejda, pani Hanna Brzeska-Kalczuk, pan Eugeniusz
Hanc, pani Anna Kamińska, pan Paweł Zacny.

Ustala się następujące zadania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników:
1 ) ocena spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w ustawie,
2) ocena prawidłowości zgłoszeń kandydatów na ławników,
3) ustalenie kandydatów na ławników do określonych w § 1 uchwały sądów,
4) przedłożenie Radzie Gminy wykazu i opinii o kandydatach.

Uchwała Nr IX/84/201 1
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Karoliny Brona na działania Wójta Gminy Michałowice.

Uznaje się skargę wniesioną przez panią Karolinę Brona na działanie
Wójta Gminy Michałowice w sprawie uregulowania stanu prawnego
drogi przy ulicy Zielonej w Nowej Wsi, Gmina Michałowice za niezasadną
– zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do:
1 ) zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi,
2) zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego o załatwieniu skargi.

Uchwała Nr IX/85/201 1
zmieniająca uchwałę Nr II/6/201 0 z dnia 1 4 grudnia 201 0 r. w sprawie ustalenia
składu osobowego Komisji Spraw Społecznych
W uchwale Nr II/6/201 0 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 4 grudnia 201 0
r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych
wprowadza się następujące zmiany:

1 ) w§ 1 cyfrę 8 zastępuje się cyfrą 9,
2) w§ 2 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „ 9) Biczyk Elżbieta” .

Uchwała Nr IX/86/201 1
zmieniająca uchwałę Nr II/5/201 0 z dnia 1 4 grudnia 201 0 r. w sprawie ustalenia
składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

W uchwale Nr II/5/201 0 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 4 grudnia 201 0
r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej
i Przestrzennej wprowadza się następujące zmiany:

1 ) w§ 1 cyfrę 9 zastępuje się cyfrą 1 0,
2) w§ 2 dodaje się pkt 1 0 w brzmieniu: „ 1 0) Biczyk Elżbieta” .

Uchwała Nr IX/87/201 1
zmieniająca uchwałę Nr II/4/201 0 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 4 grudnia 201 0 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Budżetu i Finansów
W uchwale Nr II/4/201 0 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 4 grudnia 201 0
r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
wprowadza się następujące zmiany:

DYŻURY RADY GMINY MICHAŁOWICE
Przewodniczący Rady Gminy Michałowice Paweł Rajski oraz
wiceprzewodniczący Rady Gminy Michałowice
Paweł Zacny i Aurelia Zalewska
pełnią dyżur w Urzędzie Gminy Michałowice (pokój 25)
w każdy poniedziałek
w godzinach 1 6. 00- 1 8. 00
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1 ) w§ 1 cyfrę 7 zastępuje się cyfrą 6,
2) w§ 2 skreśla się pkt.6

Księdzu
Markowi Małkiewiczowi

Proboszczowi parafii kościoła p.w. WNMP
Michałowice-Opacz

wyrazy współczucia i głębokiego żalu
z powodu tragicznej śmierci

Taty

składają
Wójt i Rada Gminy Michałowice

Z GMINY MICHAŁOWICE

Dyrekcja Zespołu Szkół
w Michałowicach
serdecznie zaprasza
byłych Nauczycieli i Pracowników
oraz Absolwentów
Szkoły Podstawowej
na uroczystość
60-lecia powstania Szkoły
3 grudnia 201 1 r. (sobota)
godz. 1 6.00

NOWI MIESZKAŃCY GMINY
Szymon Ciechomski
Sokołów,
ur. 04.04.201 1
3250 g ; 52 cm

Dominika Polawska
Nowa Wieś,
ur. 29.04. 201 1 r.
2630 g ; 51 cm

PO PROSTU CZYTAJ...

Oto kolejna garść nowości z półek Biblioteki Publicznej w Michałowicach Zapraszamy i życzymy przyjemnej lektury!!!

E. Nowak

B. Pawlikowska

Dane wrażliwe

Blondynka w Australii

Najnowsza książka znanej podróżniczki Beaty
Pawlikowskiej. Tym razem Blondynka dzieli się
przeżyciami z pobytu w
krainie kangurów.

Nina jak każda szesnastolatka
chciałaby być akceptowana,
lubiana, atrakcyjna. A nie jest.
W każdym razie nie jest o
tym przekonana. Czy kłamstwo o tym, że ma już chłopaka, zmieni sytuację? Czy
kuzynka na wózku inwalidzkim może wiedzieć
coś o życiu? Okazuje się, że prawda jest zawsze
wyzwalająca, nawet jeśli często zaskakuje,
a czasem boli...

M. Gutowska-Adamczyk
Cukiernia pod Amorem
T.3 Hryciowie

Dramatyczna podróż po okupowanej Europie. Trudy życia
codziennego w ponurej rzeczywistości PRL-u mieszają się
z miłością i pasją, a szczęście
z cierpieniem. Wielkie namiętności i rodzinne intrygi są udziałem bohaterów
trzeciego tomu "Cukierni Pod Amorem".

J. Nesbo

Łowcy głów

Akcja powieści toczy się w
świecie finansowej elity i w
przestępczym podziemiu.
Morderstwa, spektakularne
pościgi i oszałamiające
Malone.
tempo zdarzeń. Polowanie na głowy trwa...

M. Pilot

Pióropusz

Uhonorowana nagrodą„Nike”znakomita powieść autora cenionego za twórcze łączenie prozy "nurtu chłopskiego" z tradycją gombrowiczowską.

S. Berry

Paryska wendeta

Umierając na wygnaniu Napoleon Bonaparte zabrał ze
sobą do grobu pewien wstydliwy sekret... Jest to kolejna
owiana tajemnicą zagadka,
którą próbuje rozwikłać agent

Ł. Modelski

Dziewczyny wojenne

Wojna to tylko z pozoru męska sprawa. Jak żyć w czasach,
gdy własne wesele kończy się
aresztowaniem przez gestapo, gdy powodzenie zadania
wymaga nawiązania romansu z wrogiem? Jak zachować
wrażliwość, gdy wokół panuje okrucieństwo, przemoc i niesprawiedliwość? Gdy najmodniejszym
dodatkiem staje się biało-czerwona opaska .

L. Marklund

Testament Nobla

Annika Bengtzon obsługuje
ekskluzywne przyjęcie z okazji
przyznania Nagrody Nobla.
Światowi notable dobrze się
bawią, gdy nagle muzykę
przerywa odgłos wystrzału...
Annika wpada w sam środek zawiłego dramatu,
mającego związek z Alfredem Noblem. I to nie
tylko jako reporterka, ale też główny świadek...

J. Greene

Lawendowe pola

Trzy siostry. Trzy historie. Jeden spokojny dom. Ukryty
wśród lawendowych pól, wypełniony wspomnieniami
beztroskiej radości dzieciństwa. Po latach stanie się
miejscem, gdzie siostry rozpoczną swoje życie na nowo...

Wybór i opracowanie: E. Kisiel i M. Olewińska
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WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU GMINY

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

Telefony bezpośrednie:

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

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

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

GMINNE PRZEDSZKOLE W MICHAŁOWICACH

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNOADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MICHAŁOWICE

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

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

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

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE

ul. Marii Dąbrowskiej 1 2/20, 05-806 Komorów,
tel. 22 758 06 37 ZSO i szkoła podstawowa, tel. 22 758 02 48 liceum
tel. 22 758 08 95 gimnazjum

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MICHAŁOWICACH

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

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

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOMOROWIE

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWEJ WSI

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

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

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

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

WAŻNIEJSZE TELEFONY

POLICJA

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

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W PRUSZKOWIE
Telefon alarmowy 22 758 77 01

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWEJ WSI

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

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

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

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

POGOTOWIE GAZOWE

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

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

Zredagował Urząd Gminy Michałowice
e-mail: sekretariat@michalowice.pl
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AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ I SANITARNEJ

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

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

WODROL. S. A

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

PRZYCHODNIE LEKARSKIE

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

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

Druk:

