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Sprawa Dóbr Ziemskich Michałowice
Ponad 1670 właścicieli nieruchomości po-
łożonych w osiedlu Michałowice otrzymała 
decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 
17 grudnia 2013 roku, która spowodowa-
ła, że nabyte przez nich legalnie i w dobrej 
wierze nieruchomości, zostały wystawione 
na niebezpieczeństwo ich straty.

BUDŻET 2014

DOCHODY GMINY

Zaplanowane dochody pochodzić będą 
przede wszystkim z podatków od 

osób fizycznych i prawnych, opłat lokal-
nych, dotacji celowych budżetu państwa, 
subwencji oświatowej. Największe wpły-
wy dochodów pochodzić będą z udziału 
w podatku dochodowego od osób fizycz-
nych (tzw. PIT-ów), które prognozowane są  
w wysokości 39 255 230,00, co stanowi 
45,12%  całości wpływów budżetowych. 
Dlatego tak ważnym jest, aby podatek 
osób niezameldowanych w naszej gminie, 
a ją faktycznie zamieszkujących trafiał do 
budżetu gminy Michałowice. Dla porówna-
nia, wpływy z CIT-ów - podatku od osób 
prawnych, szacujemy, że wyniosą tylko  
1 200 000 zł, co stanowi 1,38% całości bu-
dżetu. Mimo tego, że wiele firm prowadzi 
działalność na terenie gminy Michałowice, 
duża część tego podatku nie wpływa do 
naszego budżetu. Firmy zarejestrowane są 
i mają główne siedziby w innych gminach, 
ich podatki zasilają więc inne budżety. 

Do budżetu gminy z podatków od nie-
ruchomości osób prawnych i fizycznych, 
podatków cywilnoprawnych oraz różnych 
opłat szacowane są wpływy 16 225 500 zł 
(18,65%). Dużą pozycję dochodów sta-
nowi subwencja oświatowa. Z tego tytułu 
planujemy otrzymać z budżetu państwa 
kwotę 17 360 194 zł (19,95%). Jednak 
jest to zaledwie część, która pokryje sza-
cowane na ok. 30 mln zł wydatki na utrzy-
manie szkól i przedszkoli, całą oświatę. 

Dotacje celowe, które powinniśmy otrzy-
mać z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej, 
zadań zleconych gminie ustawami na reali-
zację własnych zadań bieżących, otrzymane 
z gmin na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz otrzymywa-
nych w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich – progno-
zujemy, że  wyniosą  4 304 599,80 zł. 

WYDATKI GMINY
Planowane wydatki gminy będą pokry-
wały wydatki bieżące (wszelkie koszty 

związane z działalnością gminy, a więc 
m.in. utrzymaniem czystości,  oświe-
tleniem ulic, zapewnieniem wyso kiego 
poziomu nauczania, wyposażania szkół 
i przedszkoli, gospodarka odpada-
mi) oraz wydatki inwesty cyjne. Łącz-
na ich wielkość planujemy że wyniesie  
91 050 096,14 zł.

Wydatki inwestycyjne
W grupie wydatków inwestycyjnych znaj-
dują się koszty związane z budową sieci 
wodociągowej i sanitarnej (dział 010 bu-
dżetu). Na ten cel planujemy przeznaczyć 
2 998 415 zł. Na przebudowę i moder-
nizację dróg prognozowana jest kwota 
wydatków w wysokości 8 191 972 zł (roz-
dział 60016), natomiast na odwodnienie 
terenów - 1 425 000 zł (rozdział budżetu 
60095).  Oprócz wymienionych pozycji in-
westycyjnych nie może zabraknąć także 
nakładów na rozbudowę i modernizację 
budynków oświaty – rozbudowa szkoły 
w  Komorowie  oraz modernizacja budyn-
ku przedszkola w Nowej Wsi (dział 801 
budżetu) planowany jest wydatek w wy-
sokości 3 720 000 zł, modernizację i bu-
dowę infrastruktury społecznej  (w tym 
przebudowa starego budynku urzędu 
gminy) – 600 000 zł (dział 921 i 926) oraz 
na wykonanie i modernizację oświe-
tlenia – 300 000 zł (dział 900). Pozostała 
kwota wydatków z tej grupy (690 050 zł) 
została zaplanowana m.in. na zakup mie-
nia komunalnego i gospodarkę mieszka-
niową. 

Wydatki bieżące
Edukacja  i wychowanie

 dzieci i młodzieży
Największe wydatki spodziewamy się 
ponieść na szkoły, przedszkola i żłob-
ki (dział 801 i 853 budżetu), w wyso-
kości 29 760 587 zł, co stanowi 32,7% 
wszystkich planowanych wydatków. Co 
prawda spodziewane są wpływy sub-
wencji oświatowej z budżetu państwa 
w wysokości 17,36 mln złotych, jednak 
ponad 12,4 mln planujemy pokryć z wła-
snych dochodów. Prognozowane wydatki 

Rada Gminy Michałowice przyjęła budżet na 2014 rok. W tym roku dochody 
planowane są w wysokości 87 008 835,80 zł, natomiast planowane wydatki – 
91 050 096,14 zł.  Deficyt budżetu wyniesie 4 041 260,34 zł i zostanie pokryty przy-
chodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. 

Porozumienie 
W Urzędzie Gminy Michałowice podpisano 
Porozumienie w sprawie przebudowy rowu 
U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego 
w dolinie rzeki Raszynki.

Cykliczne spotkania w sali multimedialnej
Od stycznia br. w sali multimedialnej Urzędu 
Gminy Michałowice odbywają się dwa cykle 
spotkań pn. „Uniwersytet Wszelkiego Wieku 
oraz pn. „Spotkania z muzyka (…i nie tylko)”.
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Aktualności

związane z prowadzeniem przez gminę 
szkół w Komorowie, Michałowicach 
oraz Nowej Wsi wyniosą 20 513 444 zł 
(rozdziały budżetu 80101, 80103; 80110 
i 80120), zaś gminnych przedszko-
li 2 355 480 zł (rozdział 80104 - przed-
szkola publiczne). Oceniamy, że rodzice 
w formie opłaty stałej wpłacą 136 500 zł. 
Gmina planuje przeznaczyć także kwotę 
5 350 820 zł na dotacje do niepublicz-
nych jednostek wychowania przed-
szkolnego i żłobków (rozdziały budżetu 
80104 – przedszkola niepubliczne i 80106 
– punkty przedszkolne; 85305 – żłobki). 
Co miesiąc do każdego dziecka uczęsz-
czającego do niepublicznego przed-
szkola dopłacimy 618,61 zł, 308,63 zł  
– uczęszczającego do punktu przedszkol-
nego, 400 zł – do żłobka, natomiast do 
klubu dziecięcego – 200 zł. Pozostałe pro-
gnozowane koszty poniesione na oświatę 
to m.in. koszty obsługi ekonomiczno-ad-
ministracyjnej szkół, dokształcanie na-
uczycieli, czy dowożenie uczniów. 

Do wydatków związanych z eduka-
cją i wychowaniem gminnej młodzie-
ży i dzieci zaplanowana została kwota  
1 376 726 zł, na którą złożą się pomoc 
materialna dla uczniów (rozdział 85415), 
stypendia studentów (rozdział budżetu 
80309), utrzymanie świetlic szkolnych 
oraz organizowanie różnych form wypo-
czynku (rozdziały 85401 i 85412). Łącz-
na planowana kwota przeznaczona na 
oświatę i wychowanie dzieci i młodzieży 
wyniesie 31 137 313  zł. (34,2%).

Utrzymanie infrastruktury, 
porządku i ochrona środowiska

Na zadania związane z bieżącym funkcjo-
nowaniem i utrzymaniem gminy planowa-

ne są wydatki w wysokości 15 351 940 zł, 
a więc 19,10% wszystkich wydatków. 
Spodziewana kwota poniesiona na utrzy-
manie sieci wodociągowej i sanitarnej 
ma wynieść 7 350 000 zł (rozdział bu-
dżetu  01010). Na drogi gminne - m.in. 
remonty i modernizację, zimowe ich 
utrzymanie, uzupełnianie znaków plano-
wane jest wydanie 4 296 209 zł (rozdzia-
ły 60014-60016), zaś oświetlenie dróg 
i placów - 1 551 000 zł (rozdział 90015). 
Zapewnienie porządku na terenie gmi-
ny, a więc związane z tym utrzymanie zie-
leni i prace porządkowe, usługi związane 
z odbiorem odpadów od mieszkańców, 
obsługa kabin sanitarnych, zabezpiecze-
nie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 
oceniamy że wyniesie 3 046 731,21 zł 
(rozdziały  90002; 90003, 90004, 90013 
i 90095). Planowane kwoty, które gmina 
poniesie na konserwację odwodnienia 
i usuwanie zalewisk wodnych – wynio-
są 430 000 zł (rozdział 60095) oraz na 
utrzymanie transportu zbiorowego – 
660 000 zł (rozdział 60004).

„Janosikowe”
Jak co roku, w budżecie gminy koniecz-
ne jest zarezerwowanie środków na obo-
wiązkowe wpłaty do budżetu państwa, 
które przeznaczane są na rzecz gmin 
„biedniejszych”, tzw. „janosikowe”. Co 
miesiąc z naszego budżetu będzie wypła-
cane 369 60,75 zł, co w skali roku da kwo-
tę 4 437 129 zł (4,9% wydatków) (rozdział 
budżetu 75831).

DOCHODY wartość %

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 39 255 230,00 45,12%

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I BUDYNKÓW 13 120 000,00 15,08%

POZOSTAŁE DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I PRAWNYCH 3 102 500,00 3,57%

WPŁYWY Z USŁUG POBORU ZA WODĘ I ZRZUT 
ŚCIEKÓW 5 370 000,00 6,17%

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 1 200 000,00 1,38%

NAJEM I DZIERŻAWA MAJĄTKU GMINNEGO 1 258 300,00 1,45%

SUBWENCJA OŚWIATOWA 17 360 194,00 19,95%

DOTACJE OŚWIATY  (m.in. dotacje celowe, refundacja 
kosztów z innych gmin za pobyt dziecka  
w przedszkolach, wpływy z opłat stałych) 

1 327 090,00 1,53%

DOCHODY związane z zadaniami administracji rządowej 
i innymi zadaniami zleconymi gminie oraz w ramach 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

1 098 996,80 1,26%

DOTACJE  i WPŁYWY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁ. 
(m.in. wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych itp.) 1 878 513,00 2,16%

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA (wpływy z lokalnych opłat pobieranych 
przez jst na podstawie odrębnych ustaw  - opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi)

1 650 000,00 1,90%

DOCHODY POZOSTAŁE 388 012,00 0,45%

87 008 835,80

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 
FIZYCZNYCH 45,12%
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PODATEK 
DOCHODOWY OD 
OSÓB PRAWNYCH 
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ŚCIEKÓW 6,17%
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adm. oraz w ramach programów 
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europejskich 1,26%
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ŚRODOWISKA 1,90%

STRUKTURA 
DOCHODÓW
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Aktualności

Pomoc społeczna
Do zadań gminy wpisana jest pomoc 
osobom najuboższym i znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku 
wydatki na pomoc tym osobom planu-
jemy, że wyniosą 3 377 389 zł (3,7%)
(dział budżetu 852).  Kwota w wysokości 
1 652 351 zł, która szacujemy, że wpłynie 
do nas z budżetu państwa i innych wpłat, 
tylko w pewnym stopniu pokryje te koszty, 
pozostałe świadczenia będą finansowane 
z dochodów własnych gminy. 

Administracja  
publiczna

Wydatki związany z administracją plano-
wane są w wysokości 7 777 200 zł (8,5%)
(rozdział budżetu  75023). Zostaną one 
poniesione na działalność Urzędu Gminy 
Michałowice. Są to m.in. koszty związane 
z utrzymaniem budynku, zakupem mate-
riałów i wyposażenia, wynagrodzeniem 
i jego pochodnymi dla pracowników, za-
kupem oprogramowania i usług poczto-
wych. 

Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami

Na wydatki związane z nieruchomościami 
gminnymi planowane jest przeznacze-
nie kwoty 1 757 000 zł (2,02%) (rozdział 
budżetu 70005). Największa część tych 
wydatków jest zarezerwowana na wypła-
tę ewentualnych odszkodowań za grunty 
przejęte na rzecz gminy, na podstawie 
decyzji wydanych  przez Wojewodę Ma-
zowieckiego i Starostę Powiatu Prusz-
kowskiego. Pozostałe koszty zostaną 
poniesione na m.in. usługi notarialne czy 
opłatę rzeczoznawców.    

Kultura i sport.
Łącznie na te cele planowany jest wyda-
tek w wysokości 3 073 510,76 zł (3,4%). 
Na zadania związane z kulturą i ochroną 
dziedzictwa narodowego szacujemy wy-
datkować 1 988 049,91 zł (2,18%) (dział 
921). Organizacja i wspieranie finanso-
we wydarzeń kulturalnych na terenie 
gminy, organizowanie imprez okolicz-
nościowych m.in Dzień Niepodległości, 
Dożynki, Dni Gminy Michałowice oraz 
koszty pokrywające działalność świetlic 
wiejskich, planowane są w wysokości 
959 300 zł (rozdział  92109).  Utrzymanie 
3 bibliotek gminnych, które udostępniają 
mieszkańcom bogate zbiory książek, to 
kwota określona w wysokości 602 478 zł 
(rozdział budżetu 92116). 

Kwota przeznaczona na działalność 
sportową jest nieco mniejsza i została za-
planowana  na poziomie 1 085 460,85 zł 
(1,19%) (dział  926).  Kwota ta ma pokryć 
koszty związane z działalnością obiektów 
sportowych i rekreacyjnych (organizowa-
nie na nich imprez sportowych oraz utrzy-
manie i konserwacja obiektów i sprzętu), 
jak również wspieranie działalności spor-
towej na trenie naszej gminy.  

Obsługa długu publicznego
W tym roku wydatek na pokrycie kosztów 
zaciągniętych zobowiązań zaplanowany 
jest w wysokości 1 350 000 zł (dział bu-
dżetu 757).

Wydatki pozostałe
Do grupy tej zaliczymy nie wymienio-
ne wcześniej koszty, które związane są 
z działalnością gminy. Są to m.in. wydat-
ki na programy finansowane z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej (w wysokości 1 266 588,80 
zł), ale także koszty związane z ochroną 
zdrowia,  rezerwą budżetową, zapew-
nieniem bezpieczeństwa,  poniesione na 
opracowanie planów zagospodarowania 
przestrzennego czy promocję gminy. 
Łączna ich wartość zaplanowana jest 
w kwocie 2 199 892,60 zł.
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GMINNE INFORMACJE
INWESTYCJE, MODERNIZACJE
REMONTY
• Wszczęto postępowanie przetargowe 

na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 
Dziewanny w Granicy.

• Wszczęto postępowania przetargowe na 
wykonanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę drogi powiatowej Al. M. Dą-
browskiej w Komorowie,  na odcinku od 
Berylowej do ronda w Al. Starych Lip.

• Wszczęto postępowanie przetargowe na 
rozbudowę szkoły w Komorowie wraz 
z termomodernizacją.

• Wszczęto postępowania przetargowe 
na budowę ścieżki rowerowej Regu-
ły – Pęcice wzdłuż ul. Powstańców 
Warszawy, na odcinku od ul. Granicznej 
w Regułach do rz. Raszynki w Pęcicach, 
o długości 900 mb.

• Wszczęto postępowania przetargowe na 
przebudowę ul. Raszyńskiej w Micha-
łowicach - etap I,  na odcinku o długości 
340 m – od ronda przy ul. Jesionowej do 
ul. 3 Maja wraz ze skrzyżowaniem.

• Rozstrzygnięto postępowanie przetargo-
we na dostawę wody do odbiorców, 
eksploatację, obsługę i konserwację 
stacji uzdatniania wody oraz usuwanie 
awarii na sieci wodociągowej na tere-
nie gminy Michałowice w latach 2014-
2015. Usługę tę będzie świadczyła firma 
Wodrol Pruszków S.A.

• Rozstrzygnięto postępowanie przetar-
gowe na zagospodarowanie Placu 
Paderewskiego w Komorowie. Inwe-
stycję wykona konsorcjum Firm: Lider – 
Piotr Zakrzewski, Wysokie Mazowieckie  
Partner – AS BUD Albert Śpiewakowski 
z Warszawy.

• Rozpoczęto modernizację budynku 
przedszkola w Nowej Wsi – moderni-
zacja kuchni i łazienek w przyziemiu 
budynku. Inwestycję prowadzi konsor-
cjum firm: lider – Piotr Zakrzewski z Wy-
sokiego Mazowieckiego, partner – AS 
BUD Albert Śpiewakowski z Warszawy. 

• Rozstrzygnięto postępowanie przetargo-
we na modernizację Al. M. Dąbrowskiej 
w Komorowie – wykonanie zagospo-
darowania terenu, oświetlenia, małej 
architektury. Inwestycję zrealizuje firma 
MKL-BUD Michał Lulis z Warszawy. Po-
trwa ona do końca lipca 2014 roku.

• Rozstrzygnięto postępowanie przetargo-
we na budowę kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami w ul. Leśnej, Ks. 
Wożniaka oraz Zielonej Polany w Pę-
cicach Małych. Inwestycję prowadziła 
będzie firma SANTINEX Robert Siekier-
ski z Sochaczewa. Potrwa ona do końca 
roku.

• Rozstrzygnięto postępowanie przetar-
gowe na przebudowę ul. Granicznej 
w Nowej Wsi i Granicy.  Inwestycja po-
trwa do końca czerwca 2014 roku. Zre-
alizuje ją firma DOWBUD-C Sp. z o.o.  
z Warszawy.

• Rozstrzygnięto postępowanie przetar-
gowe na przebudowę ul. Środkowej 
w Opaczy-Kolonii na odcinku od ronda 
do ul. Klonowej. Inwestycję wykona MA-
BAU POLSKA Sp. z o.o. z Baniochy. Pla-
nowany termin zakończenia 31.07.2014 r. 

• Rozstrzygnięto postępowanie przetargo-
we na przebudowę ul. Kolejowej w Mi-
chałowicach Wsi. Prace potrwają do 
końca czerwca br. Realizatorem inwesty-
cji jest firma MABAU POLSKA Sp. z o.o. 
z Baniochy. 

• w miejscowości Suchy Las Spółka Wod-
na „PIASTÓW” do końca sierpnia wyko-
na odwodnienie w ul. Parkowej. 

POZOSTAŁE
• Od 3 do końca marca będą  trwa-

ły zapisy do gminnych przedszkoli 
oraz oddziałów przedszkolnych i klas 
pierwszych w szkołach podstawo-
wych gminy Michałowice. W tym roku 
po raz pierwszy obowiązek szkolny 
obejmie część dzieci sześcioletnich.  Do 
klas I przyjmowane będą nie tylko dzieci 
siedmioletnie (urodzone w 2007 roku), ale 
także urodzone w pierwszej połowie 2008 
roku. Jedynie rodzice dzieci, które urodzi-
ły się w drugiej połowie 2008 roku, mogą 
jeszcze zadecydować czy ich dziecko 
będzie realizowało obowiązek szkolny 
w klasie I, czy będzie kontynuowało edu-
kację w oddziale przedszkolnym zorgani-
zowanym w szkole podstawowej. 
Zgodnie z przepisami  do szkół publicz-
nych przyjmowane będą dzieci zamiesz-
kałe w obwodzie szkoły. Druk zgłoszenia 
można pobrać w placówkach oraz ze 
stron internetowych szkół. Kandydaci 
zamieszkali poza obwodem publicznej 
szkoły podstawowej zostaną przyjęci 
do I klasy po przeprowadzeniu postępo-
wania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła 
dysponowała będzie jeszcze wolnymi 
miejscami.
Z kolei obowiązek przedszkolny doty-
czy, jak w latach ubiegłych, dzieci pię-
cioletnich. Rodzice mogą zdecydować 
czy dziecko zapisać do przedszkola, czy 

tez oddziału przedszkolnego, zorganizo-
wanego przy szkole podstawowej. Bez 
względu na wybór, we wszystkich pla-
cówkach obowiązywała będzie ta sama 
podstawa programowa wychowania 
przedszkolnego.

• Do 31 marca trwa rekrutacja do pro-
jektu finansowanego ze srodków Unii 
Europejskiej pn. Przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu w Gminie Mi-
chałowice. Szansę na otrzymanie bez-
płatnego sprzętu komputerowego oraz 
dostępu do Internetu na okres 8 lat mają: 
rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji 
materialnej, samotni rodzice, osoby star-
sze, osoby niepełnosprawne czy dzieci 
i młodzież osiągające dobre wyniki w na-
uce, z rodzin, w których dochód wyniósł 
poniżej 1270,28 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące pro-
jektu oraz warunków rekrutacji miesz-
kańców znajdują się na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej bip.michalowice.
pl oraz są dostępne w Biurze Projektu 
u Koordynatora Projektu w Urzędzie Gmi-
ny Michałowice pok. nr 108, 1 piętro, tel.: 
22 350 91 36 adres e-mail: koordynator@
michalowice.pl.

• Nowa odsłona www.michalowice.pl -od 
stycznia ruszyła nowa strona internetowa 
gminy. Oprócz zmiany szaty graficznej 
znalazły się na niej narzędzia, które uła-
twiają wyszukiwanie informacji, a także 
umożliwiają korzystanie ze strony za po-
mocą nowoczesnych urządzeń mobil-
nych. Serdecznie zapraszamy do zapo-
znania się z nową, zupełnie odmienioną 
witryną. 
Prace nie zostały jeszcze zakończone, 
jednak zespół wdrożeniowy uznał, że 
system jest na tyle przygotowany, aby 
móc go zaprezentować.
Jesteśmy ciekawi Państwa uwag, za-
równo tych pozytywnych jak i negatyw-
nych. Opinie i uwagi należy przesłać bez-
pośrednio do działu Informatyki Urzędu 
Gminy, na adres: admin@michalowice.pl.

UGM 
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Ponad 1670 właścicieli nieruchomości 
położonych w osiedlu Michałowice 
otrzymała decyzję Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 17 
grudnia 2013 roku, która stwierdziła 
nieważność orzeczeń z roku 1948 
dotyczących objęcia majątku „Do-
bra Ziemskie Michałowice”, dekretem 
PKWN z dnia 6 września 1944 r.  o prz-
eprowadzeniu reformy rolnej.   

Przypomnijmy, na podstawie tego de-
kretu następowała zmiana stosunków 

własnościowych nieruchomości ziem-
skich, jeżeli ich łączny rozmiar przekraczał 
100 ha powierzchni ogólnej bądź 50 ha 
użytków rolnych. Nieruchomości spełnia-
jące takie wymogi obszarowe przechodzi-
ły, z mocy prawa, bez żadnego wynagro-
dzenia, na własność państwa. 

Za taką nieruchomość, na podstawie 
orzeczenia z 1948 roku, została uznana 
część własności Barbary Grocholskiej, 
„Dobra Ziemskie Michałowice”.  Obecnie 
zakres gruntów obejmuje swym zasięgiem 
obszary gminy Michałowice, miejscowość 
Michałowice, oraz gminy Raszyn, miej-
scowość Nowe Grocholice - łącznie po-
nad 316 ha.  Na podstawie decyzji MRiRW 
z 17 grudnia 2013 roku obecni właściciele 
nieruchomości dawnych „Dóbr Ziemskich 
Michałowice” (wśród nich jest także Gmi-
na Michałowice) są zagrożeni  roszcze-
niami zwrotowymi i odszkodowawczymi 
spadkobierców Barbary Grocholskiej.  

Przez decyzję MRiRW, nabyte przez 
mieszkańców legalnie i w dobrej wierze 
nieruchomości, stanowiące niejednokrotnie 
dorobek całego życia, zostały wystawione 
na niebezpieczeństwo ich straty. Wywołało 
to oczywiście wielki niepokój, ale także obu-
rzenie obecnych właścicieli. 

15 stycznia, w szkole w Michałowicach 
odbyło się zebranie mieszkańców osiedla 
Michałowice z przedstawicielami Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które re-
prezentowali: Lidia Kostańska – zastępca 
dyrektora Departamentu Gospodarki Zie-
mią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Adam Michałowski – naczelnik 
Wydziału Rewindykacji w Departamen-
cie Gospodarki Ziemią. Sprawę roszczeń 
spadkobierców hrabiny Barbary Grochol-
skiej tłumaczył Henryk Grocholski – wnuk 
hrabiny, pełnomocnik, jak powiedział, 
siedmiu dziesiątych  spadkobierców.   

W zebraniu uczestniczyło blisko pół 
tysiąca osób, sala gimnastyczna szkoły 
wypełniona była po brzegi.  Zebranie pro-
wadził wójt gminy Michałowice Krzysztof 
Grabka, a nie przewodniczący Zarządu 
Osiedla Michałowice Roman Bedyński – 
co świadczyło o  jego randze.  

– Nasza decyzja nie kwestionuje pań-
stwa własności – tłumaczyli przedstawi-
ciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi– ale decyzję reformy rolnej.
Wtedy padło pytanie do przedstawicieli 

MRiRW: – Czy możecie państwo zagwa-
rantować, że nasze działki są bezpieczne?

Uczestnicy zebrania usłyszeli, że nie ma 
takich gwarancji, a decyzję podejmie sąd.  

Nie tylko właściciele zagrożonych pose-
sji są oburzeni: dlaczego w demokratycz-
nym państwie neguje się akty notarialne 
i pozostawia furtkę prawną, która może 
okazać się niebezpieczna?

Podsumowaniem zebrania – jego pu-
entą, okazała się wypowiedź wójta gminy 
Michałowice Krzysztofa Grabki, skierowa-
na do przedstawicieli MRiRW: – Proszę 
państwa, to nie są numery działek, to są 
ludzie. Chodzi o dorobek całego życia, 
a nawet kilku pokoleń. Urzędy państwowe 
powinny dbać o to, by obywatel w swo-
im kraju czuł się bezpiecznie, żeby miał 

poczucie bezpieczeństwa. To jest istota 
państwa prawa, istota społeczeństwa 
obywatelskiego. – Proponuję też rozwią-
zanie systemowe, w skali całego kraju, by 
podobne sytuacje już nie powtórzyły się 
– powiedział wójt.

Wypowiedź ta została nagrodzona bra-
wami.

Na zebranie rozpoczęto zbieranie pod-
pisów pod petycją – stanowiskiem wójta 
gminy Michałowice i mieszkańców osiedla 
Michałowice, skierowanym do naczelnych 
organów władzy publicznej Rzeczypospo-
litej Polskiej (tekst poniżej), a na stronie in-
ternetowej gminy Michałowice pojawiało 
się coraz więcej informacji i dokumentów 
dotyczących sprawy, m.in. wzory skarg  
czy projekt skargi wniesionej przez Gminę 
Michałowice – jako właściciela nierucho-
mości objętych decyzją MRiRW.  

Sprawa Dóbr Ziemskich Michałowice
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Dwa dni wcześniej, 13 stycznia 2014 
roku, na wniosek Wójta Gminy Michało-
wice została zwołana XXXV nadzwyczajna 
sesja Rady Gminy Michałowice,  na któ-
rej podjęto Stanowisko w sprawie decyzji 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
17.12.2013 r. (tekst poniżej). 

Na przełomie stycznia i lutego, uczestni-
cy postępowania, w tym Gmina Michałowi-
ce, otrzymali kolejny dokument dotyczący 
„Dóbr Ziemskich Michałowice” - postano-
wienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 10 stycznia 2014 roku, będące uzu-
pełnieniem wydanej w grudniu decyzji. Na 
tej podstawie zwiększyła się liczba działek, 
do których spadkobiercy Barbary Grochol-
skiej mogą wnosić swoje roszczenia.

Otrzymanie kolejnej decyzji wywołało  
ogólne zamieszanie, bowiem w między-

czasie część właścicieli nieruchomości, 
także Gmina Michałowice, wystosowało 
do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego (WSA) skargę na decyzję z 17 
grudnia 2013 r.  Wobec otrzymania po-
stanowienia uzupełniającego powstała 
wątpliwość, do której decyzji, czy tej 
z 17 grudnia 2013 r, czy tej uzupełnia-
jącej z 10 stycznia 2014 r., powinna być 
wnoszona skarga.  Obawiano się, aby 
z przyczyn formalnych wniesione już 
zaskarżenie nie zostało odrzucone. Wo-
bec powyższego, wójt Gminy Michało-
wice, Krzysztof Grabka wystosował do 
WSA pismo, z prośbą o wyrażenia sta-
nowiska. W odpowiedzi gmina otrzyma-
ła wyjaśnienie, że poprawności wniesie-
nia skargi (w tym terminu jej wniesienia) 
każdorazowo dokonuje skład orzekają-

cy, który wyznaczony jest do rozpatry-
wania danej sprawy.  – Wobec powyż-
szego, nie jest możliwe potwierdzenie 
informacji, iż skargi na decyzje organów 
administracji wniesione przed doręcze-
niem postanowienia uzupełniającego, 
nie będą odrzucane przez sąd, jako 
przedwczesne, czego domagacie się 
Państwo w swoim piśmie – czytamy 
w odpowiedzi z WSA.  

Sprawa dawnych Dóbr Ziemskich Mi-
chałowice trwa. Obecni właściciele nie-
ruchomości w dalszym ciągu żyją w nie-
pewności, jednocześnie oczekując od 
władz RP pogodzenia interesów byłych 
i obecnych właścicieli nieruchomości, ob-
jętych dekretem z 1944 roku. Najnowsze 
informacje znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej gminy www.michalowice.pl. 

LIST OTWARTY
WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA MICHAŁOWICE

Mając na uwadze skalę oddziaływania decyzji Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, która zgodnie z wykazem opracowanym przez Mi-
nistra objęła obecnie 1678 podmiotów, do których to skierowano 
decyzję o stwierdzeniu nieważności orzeczeń z roku 1948, doty-
czących objęcia majątku „Dobra Ziemskie Michałowice” dekretem 
PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, 
a przede wszystkim uwzględniwszy wagę problemu, pozwalamy 
sobie przedstawić stanowisko uczestników tego postępowania - 
Gminy Michałowice reprezentowanej przez Wójta Gminy Michało-
wice i mieszkańców Osiedla Michałowice. Liczba osób uznanych za 
strony w ww. postępowaniu, wielkość obszarów Gminy Michałowi-
ce, która jest zagrożona roszczeniami zwrotowymi i odszkodowaw-
czymi (ponad 316 ha) w połączeniu z metodą procedowania Mini-
stra rozpatrującego wniosek spadkobierców Barbary Grocholskiej, 
nie pozwala nam przejść nad całym zagadnieniem ze spokojem.

Niezależnie natomiast od rozstrzygnięcia, jakie w niniejszej 
sprawie wyda Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 
i ewentualnie Naczelny Sąd Administracyjny, sposób w jaki na-
sza sprawa została rozwiązana przez Ministra, który podjął się 
próby zniwelowania prawa naruszonego przez władze komuni-
styczne, powinna stać się asumptem do dyskusji nad komplek-
sowym rozwiązaniem problemu. W zaistniałym stanie rzeczy 
wyrażamy nadzieję, że przedstawione przez nas stanowisko 
wywoła głębszą dyskusję w kwestii zasad rekompensowania 
własności odjętej dekretem o przeprowadzeniu reformy rolnej 
oraz ochrony własności osób, które weszły we władanie nieru-
chomości objętych tymże dekretem w aktualnej rzeczywistości 
prawnej, ciągle kształtowanej przez rozstrzygnięcia organów 
administracji i zmieniające się orzecznictwo sądów administra-
cyjnych.

STANOWISKO
WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE I MIESZKAŃCÓW  OSIEDLA MICHAŁOWICE  SKIEROWANE DO NACZELNYCH ORGANÓW 

WŁADZY PUBLICZNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wójt Gminy Michałowice i mieszkańcy Osiedla Michałowice 
czują się zobligowani zasygnalizować poruszenie jakie w naszej 
wspólnocie samorządowej wywołała decyzja Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. stwierdzająca nieważ-
ność decyzji wydanych na podstawie dekretu PKWN z dnia 6 
września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,  uznających 
że stanowiąca własność Barbary Grocholskiej nieruchomość 
ziemska oznaczona jako „Dobra Ziemskie Michałowice” o po-
wierzchni 316,0769 ha podpada pod działanie ww. dekretu.

Mieszkańcy Osiedla Michałowice – właściciele i użytkowni-
cy działek objętych decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 17 grudnia 2013r., są rozżaleni sposobem, w jaki zostali 
potraktowani przez organy Państwa. Lekkość z jaką Minister 
przeszedł do porządku rzeczy nad prawami aktualnych użyt-
kowników działek, należących niegdyś do Barbary Grochol-
skiej budzi niepokój a przede wszystkim podważa zaufanie 
członków naszej wspólnoty samorządowej do stanowionego 
przez Państwo prawa. Dekret PKWN, jakkolwiek ideologicznie 
nieprzystający do obecnego ustroju, stał się elementem obowią-
zującego porządku prawnego.

Z tego względu, sposobu w jaki doszło do próby pogodzenia 
interesów byłych i obecnych właścicieli w bezpośrednio nas do-

tykającej sprawie nie można zaakceptować.
W ocenie mieszkańców wydana decyzja w sprawie majątku 

„Dobra Ziemskie Michałowice” stanowi przykład przerzucenia 
odpowiedzialności za bezprawne działania władzy publicznej na 
obywateli, którzy ufając w legalność postępowania Państwa i re-
prezentujących ją przedstawicieli nabywali nieruchomości prze-
jęte przez to Państwo. Nie inaczej bowiem mieszkańcy odczytują 
uzasadnienie ww. decyzji Ministra, w której Minister stwierdza, 
że orzeczenia Wojewody Warszawskiego oraz Ministra Rolnictwa 
i Reform Rolnych wydane w 1948 r. nie wywołały nieodwra-
calnych skutków prawnych i dlatego nie zachodzi przeszkoda 
w stwierdzeniu ich nieważności. Zaskoczenie członków naszej 
gminnej wspólnoty jest tym większe, że Minister przez ostat-
nie dziesięć lat, badając prawidłowość decyzji stwierdzających 
podpadanie majątku „Dobra Ziemskie Michałowice” pod dekret 
o reformie rolnej i widząc wadliwość dawnych decyzji cały czas 
prowadził ustalenia co do stanu prawnego i faktycznego po-
szczególnych działek, celem ustalenia w jakim zakresie obrót na 
rynku nieruchomościami, który nastąpił przez ostatnie  60 lat od 
wejścia w życie dekretu PKWN, wywołał nieodwracalne skutki 
prawne, zamknął dawnym właścicielom drogę do zwrotu nieru-
chomości w naturze i otworzył możliwość żądania odszkodowa-
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nia od Skarbu Państwa. Obecnie natomiast Minister zrezygno-
wał z dogłębnego zbadania sprawy.  W poczuciu mieszkańców 
oznacza to przerzucenie na nich ciężaru dowodzenia w kolejnych 
postępowaniach, że nabyli swoje nieruchomości w sposób le-
galny, że sposób tego nabycia powoduje jednak nieodwracalne 
skutki prawne i uniemożliwia spadkobiercom Barbary Grochol-
skiej odzyskanie nieruchomości w naturze.

Utwierdzając użytkowników w ich prawie własności Minister 
bagatelizuje obecnie swoje rozstrzygnięcie podnosząc, że jego 
decyzja oznacza jedynie, że zastosowanie przepisów dekretu 
PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej w stosunku do ma-
jątku „Dobra Ziemskie Michałowice” było wadliwe. Jakkolwiek 
Minister wyjaśnia, że jego decyzja nie powoduje automatycznej 
zmiany właścicieli działek objętych jego rozstrzygnięciem, to 
jednak wyraźnie stwierdza, że w stosunku do nieruchomości, 
które zostały zabrane dawnym właścicielom na podstawie nie-
ważnej decyzji wydanej na podstawie dekretu PKWN, możliwe 
jest podejmowanie dalszych kroków prawnych  przez spad-
kobierców Barbary Grocholskiej.

W tym miejscu mieszkańcy stawiają zatem proste  pytania: Dla-
czego Minister jako organ władzy centralnej, widząc wadliwość 
wydanych przez Państwo decyzji i dostrzegając skutki związa-
ne z upływem czasu jaki nastąpił od ich wydania, nie poczuwa 
się do odpowiedzialności i nie przyznaje, że decyzje zostały 
wydane z rażącym naruszeniem prawa, a tylko zaistniałe skut-
ki uniemożliwiają stwierdzenie ich nieważności?

Dlaczego Państwo, które bezprawnie odebrało ziemię jed-
nym osobom, a następnie przekazało tę ziemię podmiotom 
działającym w zaufaniu do tego Państwa, nagle zaczęło ne-
gować swoje sprawstwo w zaistniałym stanie rzeczy?

W ocenie Wójta i mieszkańców Gminy Michałowice zanie-
dbania związane z brakiem kompleksowego uregulowania 
kwestii rekompensat dla dawnych właścicieli, pozbawionych 
swej własności niezgodnie z prawem, powodują że to na oby-
wateli przerzucono ciężar odpowiedzialności za zaistniały 
stan rzeczy. To przede wszystkim obywatele, którzy weszli 
we władanie gruntów muszą dowodzić swego prawa wła-
sności. Państwo, które jest  sprawcą całego stanu rzeczy 
nie dostrzega potrzeby rozstrzygnięcia problemu w rozsąd-
ny sposób tj. umożliwiający pogodzenie interesów dawnych 
i obecnych właścicieli, nie mówiąc już o braku chęci całościo-
wego rozwiązania kwestii własnościowych i uznania swej odpo-
wiedzialności.

Przedstawiona przez nas sprawa majątku „Dobra Ziemskie 
Michałowice” doskonale obrazuje ten stan, gdzie dawnych 
właścicieli zmusza się do dochodzenia roszczeń przeciwko 
aktualnym użytkownikom nieruchomości, obecnych właści-
cieli „motywuje się” do aktywności w zakresie dowodzenia 
legalności nabycia.

Bierność Państwa w procesie rozwiązywania problemu kom-
pleksowego uregulowania kwestii skutków działań władzy komu-
nistycznej nie znajduje uznania w oczach społeczeństwa.

Stanowisko, pod którym podpisało się 355 mieszkańców Mi-
chałowic, wraz z listami poparcia, zostało przesłane do Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Prezesa 
Rady Ministrów, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Wojewody 
Mazowieckiego oraz Sekretarza Strony Samorządowej Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

STANOWISKO WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE I RADY GMINY MICHAŁOWICE W SPRAWIE DECYZJI MINISTRA ROL-
NICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 17.12.2013 R. DOTYCZĄCEJ NIERUCHOMOŚCI ZIEMSKIEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ 

BARBARY GROCHOLSKIEJ OZNACZONEJ JAKO „DOBRA ZIEMSKIE MICHAŁOWICE”.

Wójt Gminy Michałowice i Rada Gminy Michałowice wyrażają 
troskę i głębokie zaniepokojenie sposobem rozstrzygnięcia przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sprawy roszczeń spadkobier-
ców Barbary Grocholskiej. 

W naszej ocenie, wydana w dniu 17 grudnia 2013 r., decyzja  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest z pewnością wyrazem re-
kompensaty praw naruszonych przez poprzedni ustrój, lecz bez 
uwzględnienia słusznych interesów aktualnych właścicieli nieru-
chomości, zlokalizowanych w obszarze Gminy Michałowice.

Abstrahując od oceny tego czy majątek rodziny Grocholskich 
powinien podlegać przejęciu, stwierdzenie przez Ministra braku 
potrzeby analizy wydanych decyzji pod kątem odwracalności  
ich skutków, jest w naszej ocenie niedopuszczalne. Dla dawnych 
właścicieli sposób określenia wadliwości wydanej decyzji nie ma 
zasadniczego znaczenia, gdyż nie tylko stwierdzenie nieważno-
ści decyzji ale i stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem pra-
wa pozwala na dochodzenie odszkodowania na drodze cywilno-
prawnej. Niemniej, dla obecnych właścicieli jest to okoliczność 
niezmiernie istotna.

Wójt Gminy i Rada Gminy nie podzielają poglądu Ministra, że 
cecha „nieodwracalności” może być związana jedynie z tymi 
skutkami prawnymi, które zostały wyzwolone przez decyzje de-
kretowe.

W naszej ocenie  zmiany własności poszczególnych części 
nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa Barba-
ry Grocholskiej uniemożliwiają, nawet w sytuacji stwierdzenia 
nieważności orzeczeń o przejęciu na rzecz Państwa własności 
nieruchomości, zwrot przedmiotowych nieruchomości spadko-
biercom właścicieli, pozbawionych swej własności. Organ ad-
ministracji, w tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając 
w granicach swojej właściwości i kompetencji nie ma żadnych 

możliwości prawnych zniweczenia skutków cywilnoprawnych 
powstałych w skutek zawarcia umowy sprzedaży.

Reasumując, nieprawidłowość decyzji Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r., w pełni uzasadnia 
jej zaskarżenie do sądu administracyjnego. Gmina jako od-
rębny od członków wspólnoty samorządowej podmiot może 
kwestionować ww. decyzję tylko w zakresie przysługującego 
jej prawa własności. Mimo świadomości, że prawa Miesz-
kańców Gminy Michałowice są naruszone generalnie w ten 
sam sposób jak prawa Gminy, nie mamy prawnych możli-
wości działania przed sądem w imieniu i na rzecz naszych 
mieszkańców. Niemniej, władze Gminy wykorzystują wszelkie 
dostępne środki, by wspierać indywidualne działania miesz-
kańców Gminy.

W naszej ocenie decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
uchybia podstawowym zasadom demokratycznego państwa 
prawnego, zwłaszcza zasadzie ochrony własności i praw słusznie 
nabytych oraz zasadzie zaufania obywateli do Państwa i prawa.

Władze Gminy Michałowice nie mogą się zgodzić z przerzu-
ceniem konsekwencji  związanych z brakiem systemowego roz-
wiązania roszczeń dawnych właścicieli na aktualnych użytkowni-
ków, którzy weszli w posiadanie gruntów działając w zaufaniu do 
Państwa i stanowionego przezeń prawa. Wobec takich praktyk 
wyrażamy stanowczy sprzeciw. 

Stanowisko zostało przesłane do Kancelarii Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 
Kancelarii Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Starosty Powiatu Pruszkowskiego.
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Informacja w sprawie ochrony danych osobowych oraz 
dokumentów tożsamości
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzy-

mywać dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika 
z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, 
że przedsiębiorcy  nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich 
klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. 

Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepi-
sach prawa oraz wiąże się z niebezpieczeństwem wykorzystania da-
nych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie toż-
samości) na szkodę osoby, której dane dotyczą. W przypadku utraty 
dowodu osobistego należy niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy 
organ gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami 
kraju najbliższy urząd konsularny. Dokument taki zostanie natychmiast 
unieważniony w systemie informatycznym co uchroni jego posiadacza 
od negatywnych skutków w przypadku nielegalnego posłużenia się tym 
dokumentem. Utracony dokument należy także zastrzec w dowolnym 
banku, co zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do któ-
rego mają dostęp wszystkie banki. Zgłoszenie to uchroni osobę, która 
utraciła dowód osobisty przed wyłudzeniami z użyciem danych oso-
bowych poszkodowanej osoby. Każdy kto zgubi lub komu ukradziono 
dokumenty powinien niezwłocznie dokonać zastrzeżenia numeru seryj-
nego danego dokumentu -  więcej informacji na ten temat znajduje się 
na stronie internetowej www.DokumentyZastrzezone.pl.

UGM 

Niech twój podatek wróci do gminy Michałowice
Zachęcamy Państwa do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok (formularz PIT) zgodnie ze swoim 
faktycznym miejscem zamieszkania, w gminie Michałowice. 

Nie każdy wie, ale do gmin wraca prawie 40% płaconego przez Państwa podatku dochodowego. Oznacza to, że jeżeli wysokość 
naliczonego podatku wyniesie 1000 zł, do budżetu gminy wróci blisko 

400 złotych od jednego mieszkańca.
Pieniądze te przeznaczane są w naszej gminie  m.in.  na:
-  inwestycje wodno-kanalizacyjne
- budowę i modernizacje dróg i chodników
- rozbudowę i modernizacje budynków oświaty, świetlic, oświetlenia
- odwodnienie terenów
- utrzymanie infrastruktury oraz  porządku i ochronę środowiska
- finansowanie działalności placówek oświatowych (3 szkół podstawowych, 

3 gimnazjów, 1 liceum, 2 państwowych przedszkoli oraz 23 niepublicznych 
jednostek wychowania przedszkolnego).

Do naszej gminy z roku na rok przybywa coraz więcej mieszkańców. Po-
trzeb jest bardzo wiele, fundusze są jednak ograniczone. W każdej miejsco-
wości znajdziemy miejsca, które wymagają nakładów czy to bieżących, czy 
inwestycyjnych. 

To od gminy Michałowice spodziewacie się Państwo poprawy warunków 
życia. Jednak bez Państwa pomocy nie jesteśmy w stanie dotrzeć wszędzie 
w czasie, w którym Państwo oczekiwaliby tego. Dlatego bardzo zachęcamy do 
rozliczenia PIT-ów w US w Pruszkowie. Im więcej osób będzie płaciło podatek 
w naszej gminie, tym większe możliwości realizacji i poprawy warunków życia. 

Wystarczy złożyć PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i wskazać 
gminę Michałowice jako faktyczne miejsce zamieszkania. Nie musicie być 
Państwo zameldowani w naszej gminie, aby część waszego podatku docho-
dowego zasiliła jej budżet, a tym samym była przeznaczona na zadania reali-
zowane w gminie Michałowice. 

Wpływy z udziału w podatku od osób fizycznych stanowią główną część 
dochodów budżetu gminy Michałowice (45,12%). Dla porównania wpływy 
z udziału podatku dochodowego od osób prawnych, CIT-ów, wynoszą tylko 
1,38 %. Niestety wiele firm, które mają zlokalizowane na terenie naszej gmi-
ny hale magazynowe i produkcyjne, czy punkty sprzedaży, zarejestrowane są 
i mają główne siedziby w innych miejscach. Płacony przez nie podatek docho-
dowy, nie zasila naszego budżetu.
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Porozumienie
W Urzędzie Gminy Michałowice pod-
pisano Porozumienie w sprawie pr-
zebudowy rowu U-1 wraz z budową 
zbiornika retencyjnego w dolinie 
rzeki Raszynki. Przedsięwzięcie ma 
charakter wieloletni, oszacowano, że 
potrwa 5 lat, a jego realizacja będzie 
następowała etapami.

Przebudowa rowu oraz budowa zbior-
nika retencyjnego jest możliwa dzięki 

współdziałaniu Miasta Stołecznego War-
szawy – Dzielnicy Ursus, Miasta Pruszko-
wa, Miasta Piastowa, Gminy Michałowice 
oraz Województwa Mazowieckiego i Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad Oddział w Warszawie. Inwestycja 
pozwoli na regulację gospodarki wodnej 
w okresach gwałtownych opadów, przy-
czyni się zmniejszenia skutków zalań 
i podtopień na terenach nią objętych. 

Prognozowana wartość przedsięwzię-
cia wyniesie 21,19 mln zł (ostateczna 
kwota zostanie określona po przetargach). 
W jej ramach zostaną wykonane: 

1) przebudowa rowu U-1 od ul. Przecięt-
nej w Pruszkowie do Alej Jerozolimskich 
w Regułach, budowa kolektora przerzu-
towego wraz ze zbiornikiem retencyjnym 
w dolinie rzeki Raszynki;

2) przebudowa rowu U-1 od ul. Ogrodo-
wej w Michałowicach do początku biegu 
rowu;

3) przebudowa rowu U-1 od stadio-
nu Znicza Pruszków do ul. Przecięt-
nej w Pruszkowie.

4) budowa kolektora deszczowego 
o średnicy 1800 wzdłuż Alej Jerozolimskich 
na odcinku od ul. Królewskiej w Regułach 
do włączenia się w kolektor wybudowany 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Warszawie (wniesio-
ny jak forma rzeczowa do przedsięwzięcia 
w postaci opracowania dokumentacji pro-

jektowej oraz budowy tego kolektora wraz 
z włączeniem go do rowu U-1, w związku 
z budową Południowej Obwodnicy War-
szawy w latach 2011-2013). 

Udział w finansowaniu przedsięwzięcia 
jest uzależniony od szacunkowej ilości 
odprowadzanych wód opadowych lub 
roztopowych uczestników porozumienia. 

Porozumienie zostało podpisane 
przez Burmistrza Miasta Stołecznego 
Warszawy – Dzielnicy Ursus Wiesława 
Krzemienia, Prezydenta Miasta Pruszko-
wa Jana Starzyńskiego, Burmistrza Miasta 
Piastowa Marka Kubickiego, Wójta Gminy 
Michałowice Krzysztofa Grabkę, przed-
stawiciela Województwa Mazowieckiego 
– Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, Zbigniewa Ostrowskiego 
oraz dyrekcję GDDKiA. 

Przypomnijmy, że na terenie gminy Mi-
chałowice w 2013 roku wykonano, w ra-
mach porozumienia z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad, przebudowę 

rowu melioracyjnego O-2 w Opaczy Ma-
łej oraz budowę zbiornika retencyjnego 
na terenie Michałowic. Zbiornik obejmu-
je swoją powierzchnią 7,5 ha, a jego po-
jemność wynosi 116 000 m3. W ramach 
kontraktu GDDKiA odbudowała także 3 
km rowów melioracyjnych w Michałowi-
cach i Regułach oraz naprawiła rurociągi 
drenażowe w Opaczy - Kolonii. Inwesty-
cja, której wartość wyniosła 3,3 mln zł, 
GDDKiA wykonała w ramach robót uzu-
pełniających przy budowie Południowej 
Obwodnicy Warszawy. Została ona wyne-
gocjowana przez Wójta Gminy w związku 
z utrudnieniami jakie powstały wraz z bu-
dową obwodnicy na terenie naszej gminy. 
Uciążliwości te były związane nie tylko 
z utrudnionym ruchem dla mieszkańców, 
często brakiem dojazdu, ale także wiele 
posesji i terenów przyległych do budowy 
było notorycznie zalewanych podczas 
większych opadów.
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Jubileusz Pana Kazimierza Rolaka
W dniu 10 stycznia, mieszkaniec Ko-
morowa, Pan Kazimierz Rolak święto-
wał 105. rocznicę urodzin. Ten wspa-
niały jubileusz obchodził w gronie 
kochającej rodziny. Jubilatowi gratula-
cje i życzenia złożył wójt gminy, Krzysz-
tof Grabka.

Pan Kazimierz urodził się w 1909 roku 
w Zbarażu, miejscowości, która wów-

czas znajdowała się pod zaborem au-
striackim. Do II wojny światowej miesz-
kał we wsi Walachówka, po wojnie wraz 
z żoną i dzieckiem, ostatnim repatrianc-
kim transportem, wyjechał na ziemie od-
zyskane. Zamieszkał w Dłużkach, obecne 
województwo lubuskie. Do gminy Micha-
łowice, Komorowa przeprowadził się 47 
lat temu, w 1967 roku. 

Ma jedną córkę, pięcioro wnuków 
i ośmioro prawnuków. Jego żona zmarła 
26 lat temu. 

Pan Kazimierz cieszy się 
dobrym zdrowiem i kon-
dycją. Jeszcze w wieku 
dziewięćdziesięciu kliku 
lat przycinał żywopłoty, a 
jako stulatek jeździł na ro-
werze. Lubi słuchać radia. 
Czyta książki najchętniej 
historyczne opisujące II 
wojnę światową. Jubilat 
jest bardzo towarzyski 
i energiczny. Na co dzień 
uśmiechnięty i optymi-
styczny. 

Panu Kazimierzowi gra-
tulujemy pięknego jubile-

uszu i życzymy dużo zdrowia oraz miłości 
osób najbliższych
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Kultura

Cykliczne spotkania w sali multimedialnej 
Od stycznia br. w sali multimedialnej 
Urzędu Gminy Michałowice odbywają 
się dwa cykle spotkań. Pierwszy z nich 
pn. „Uniwersytet Wszelkiego Wieku, 
podejmujący  tematykę, która upow-
szechnia wiedzę z różnych dziedzin 
życia,  odbywa się w co druga środę.  
Natomiast drugi „Spotkania z muzyka 
(…i nie tylko)” – ma miejsce w co drugi 
piątek.

Uniwersytet Wszelkiego Wieku (UWW)

Spotkania z cyklu mają odbywać się co 
dwa tygodnie, aż do kwietnia. Mają 

one charakter otwarty. Tematy kolejnych 
spotkań będą dotyczyły m.in. zdrowia i li-
teratury oraz przybliżą znane postaci i cie-
kawe miejsca.

Pierwsze spotkanie dotyczyło .spadków 
i darowizn. Mecenas Magdalena Krajnik-
-Partyka, która prowadziła prelekcję, od-
powiadała na liczne pytania, przeważnie 
omawiając wyraziste przykłady ze swojej 
praktyki adwokackiej. 

Podczas drugiego spotkania, Igor Stro-
jecki opowiadał o aktorce Elżbiecie Barsz-
czewskiej (1913-1987) oraz o jej ciotce, 
pisarce Marii Dąbrowskiej (1889-1965), 
związanej z Komorowem. Spotkanie mia-
ło charakter rodzinnych wspomnień (Igor 
Strojecki jest wnukiem E.Barszcewskiej), 
bogato ilustrowanych archiwalnymi zdję-
ciami nie tylko, ale przede wszystkim – ak-
torki Barszczewskiej oraz pisarki Dąbrow-
skiej.  

„Fazy i etapy rozwoju psychosomatyczne-
go człowieka”  to temat kolejnego spotkania 
UWW. Psycholog dr Igor Siedlecki omawiał 
zależności między psychiką a zdrowiem fi-
zycznym oraz wynikającymi z tego skutkami 
dla funkcjonowania człowieka. 

Kolejne spotkania odbędą się 12 mar-
ca, 26 marca, 9 kwietnia i 23 kwietnia. 
Rozpoczęcie o godz. 10.30. Podczas 
nich zostaną przybliżone m.in. sławne 
kobiety – laureatki plebiscytu na Polkę 
wszech czasów (Królowa Bona, Maria 
Skłodowska-Curie, Maria Konopnicka, 
Emila Plater), słuchacze przeniosą się 
w świat Amazonki i Meksyku, będą mo-
gli dowiedzieć się o sposobie rozwiązy-
wania konfliktów interpersonalnych.  

„Spotkania z muzyką (i nie tylko)”
Cykl spotkań rozpoczął koncert Marka 
Ravskiego. pt. „Najpiękniejsze piosen-
ki”.  Artyście akompaniował Marcin Ma-
zurek. Starannie dobrano repertuar by 
zadowolić gust szerokiej publiczności. 
Recital to podróż z  Nowego Jorku do 
Moskwy, z Moskwy do Paryża, Z Paryża 
do Barcelony, z Barcelony do Memphis, 
z Memphis do Warszawy  itd.  (…),   to 
wielokulturowa podróż, którą łączy do-
bra piosenka w doskonałej interpretacji. 
Zebrani usłyszeli utwory Franka Sinatry, 
Elvisa Presleya, Edit Piaf czy z legendar-
nego musicalu  „Skrzypek na dachu”. 

Drugie spotkanie cyklu pn. „Pocałun-
ki” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
– odbyło się w walentynkowy wieczór. 
Aktorka Teresa Siewierska w przygoto-
wanym przez siebie spektaklu oprowa-
dziła publiczność po poetyckim świecie 
tak kruchej, uczuciowej i wrażliwej osoby, 
jaką była Maria Pawlikowska-Jasnorzew-
ska. Publiczność chętnie poddawała się 
wszelkim artystycznym zabiegom Sie-
wierskiej i reagowała spontanicznie. Prze-
żywała przede wszystkim poezję – ale ta 
poezja została przedstawiona w sposób 
chronologiczny: na tle biografii autorki.

Trzecie spotkanie to  recital wokalno-
-gitarowy utworów Bułata Okudżawy  pt. 
„Kolekcjoner wspomnień…” w aranżacji 
Romana Ziemlańskiego.  

Artysta wykonał najbardziej znane pie-
śni Okudżawy: „Katarynkę”, „Balonik”, 
„Nic więcej”, „Gabinety”, „Planetę słoń-
ca”, „Modlitwę”… Zaśpiewał też piosenki 
o bardzie czy nawiązujące do przesłania 
– poetyckiego testamentu Okudżawy – 
napisane i skomponowane przez polskich 
twórców. Wykonywane przez siebie utwo-
ry przeplatał wspomnieniami i anegdota-
mi o Bułacie Okudżawie. 

Okudżawę Ziemlański poznał w Moskwie 
podczas wyjazdu koncertowego z Anną 
German. Panowie znali się wiele lat, wie-
lokrotnie spotykali się, np. podczas recitali 
Okudżawy w Polsce. Okudżawa uwielbiał 
muzykę hiszpańską, a Ziemlański często 
ją mu grał. Tego rodzaju muzykę, ulubioną 
muzykę Okudżawy, dla publiczności w sali 
multimedialnej wykonał kilka razy. 

Najbliższe koncerty odbędą się 14 mar-
ca i  28 marca. Rozpoczęcie o godz. 
18.30. Solistka Teatru Wielkiego zapre-
zentuje Państwu tanga polskie i argen-
tyńskie. Odbędzie się także  wspomnie-
nie o Annie German, podczas którego 
zostaną przedstawione utwory artystki. 

Sala multimedialna
Urząd Gminy Michałowice
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
Wstęp wolny – serdecznie zapraszamy
Szczegółowe informacje znajdziecie 
Państwo na www.michalowce.pl

UGM 
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
W niedzielę, 12 stycznia, mieszkańcy 
gminy  uczestniczyli w akcji zbierania 
pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkies-
try Świątecznej Pomocy. Przez cały 
dzień wolontariusze - uczniowie szkół 
z Komorowa i Nowej Wsi zbierali 
pieniądze. Został zorganizowany kon-
certy. W sumie w placówkach zebrano 
ponad 65 tys. złotych, które zostaną 
przeznaczone na zakup sprzętu 
ratującego życie dzieciom, a także na 
godną opiekę seniorów

Nowa Wieś

Jak co roku mieszkańcy ochoczo wzięli 
udział w tym wydarzeniu. Od samego 

rana, wolontariusze – uczniowie szkoły 
zbierali pieniądze do puszek. Po południu 
rozpoczął się koncert, prowadziła go Ewa 
Dymura – dyrektor szkoły. Rozpoczął się 
od zaśpiewania piosenki „Najlepiej razem”. 
Podczas koncertu występowali uczniowie, 
którzy śpiewali i tańczyli. Największym za-
interesowaniem cieszyły się pokazy gimna-
styczne i taneczne. Wystąpił miedzy innymi 
zespół „Nuteczki” i „Basistki”. Uczniowie 
zaprezentowali takie utwory jak na przykład 
„Tańcowały dwa Michały”, „Dni których 
nie znany” czy tytułową piosenkę z musi-
calu „Chicago”. Wieczorem wystąpili starsi 
uczniowie nowowiejskiej szkoły.

Podczas koncertu, w przerwach między 
występami artystów dyrektorki szkoły: 

Ewa Dymura i Jadwiga Jodłowska prowa-
dziły aukcje przedmiotów zgromadzonych 
na rzecz Wielkiej Orkiestry. W tym roku 
poza darami, które przekazała WOŚP, 
czyli m.in. koszulkami, zegarem, kalen-
darzem kieszonkowym i ściennym, było 
wiele przedmiotów, które zgromadzili na-

uczyciele i uczniowie. Tego wieczoru licy-
towane były między innymi dary od radnej 
Elżbiety Zawadzkiej, która przekazała trzy 
obrazy olejne i trzy ręcznie robione ko-
ronkowe obrusy. Katarzyna Obłuska ze 
szkoły „Super angielski” przekazała m.in. 
aborygeński instrument muzyczny „Du-

Bezpieczny lód
W gminnych szkołach, w dniach 11-13 
lutego, odbyły się szkolenia dotyczące 
zagrożeń związanych z wejściem na 
zamarznięte zbiorniki wodne. Ucznio-
wie dowiedzieli się jak bezpiecznie 
zachowywać się w pobliżu i na tych 
akwenach. Spotkania pn. „Bezpieczny 
lód”, nad którymi patronat objął Wójt 
Gminy Michałowice, były wspólnym 
przedsięwzięciem gminy oraz straża-
ków OSP Nowa Wieś.

Strażacy: Mariusz Janczak, Cezary 
Haber, Jerzy Pokropek oraz Kacper 

Pokropek, jeszcze przed feriami, spotkali 
z uczniami klas IV – VI szkół podstawo-
wych z Komorowa, Michałowic i Nowej 
Wsi, aby opowiedzieć im o zagrożeniach 
z jakimi można spotkać się przebywając 
w pobliżu i na zamarzniętych akwenach 
wodnych. Prowadzący radzili jak zacho-
wywać się  w trudnych sytuacjach.

Po pierwsze, mówili, powinniśmy na-
uczyć się rozróżniać lód. Wyróżniamy lód 
czarny i lód biały. Lód czarny jest bez-
pieczny, ponieważ zamarzał w krótkim 
czasie, nie ma w nim pęcherzyków powie-
trza, jest bardzo twardy i wytrzymały. Na-
tomiast duże zagrożenie stanowi lód biały, 
który dlatego ma białą barwę, ponieważ 

zamarzał i odmarzał, jest pokruszony i po-
pękany, połączony ze śniegiem i zawarte 
są w nim pęcherzyki powietrza. Na taki 
lód – przestrzegali– nie wchodzimy. Ape-
lowali też o zdrowy rozsądek i o umiejęt-
ność przewidywania.

Natomiast, gdy znajdziemy się w kry-
tycznej sytuacji – podkreślali prowadzą-
cy, staramy się nie wpadać w panikę. Po 
pierwsze pamiętamy o numerze telefo-
nicznym - 112 lub 998 i jak najszybciej 
powinniśmy zadzwonić, aby wezwać po-
moc. Jeśli takiej możliwości nie mamy, 
próbujemy własnymi siłami ratować 
się – mówili strażacy. Po pierwsze, gdy 
lód pod nogami się załamuje, wtedy 
nie należy stać, ale trzeba położyć się 
jak najszybciej, tak, by jak największą 
powierzchnią przylegać do lodu i powoli 
przesuwać się do brzegu. Nie należy wy-
konywać  gwałtownych ruchów – prze-
strzegali. 

Strażacy przywoływali różne sposo-
by bezpiecznych zachowań. Zachęcali 
też do korzystania z kolców lodowych, 
przyrządu, w który warto się wyposażyć, 
gdy chodzimy po lodzie. Jest to lina za-
kończona uchwytami z kolcami, która 
ułatwia przesuwanie się po śliskiej na-
wierzchni.  

Podczas spotkań strażacy pokazywali 
również filmy szkoleniowe. A na zakoń-
czenie uczestnicy pogadanki otrzyma-
li odblaskowe upominki,  workoplecaki 
„Bądź widoczny” z logo gminy Michało-
wice. 

Podsumowanie akcji „Bezpieczny lód” 
zostało zaprezentowane w I Programie 
Polskiego Radia SA. O przedsięwzięciu 
odpowiadali prezes OSP Jerzy Pokropek 
oraz uczeń ze szkoły w Nowej Wsi. 

Beata Izdebska-Zybała 

Społeczeństwo
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Karnawałowy bal dla dzieci w Opaczy-Kolonii
9 lutego 2014 r. w odbył w świetlicy  bal karnawałowy dla dzieci. Pod-
łoga świetlicy zamieniła się w Drogę Mleczną. Kosmicznie bawili się 
milusińscy, ale również ich rodzice. 

Na bal przybyły różne postacie: najwięcej księżniczek, tancerka z Ka-
stylii, piratka i pirat z Karaibów, Król Maciuś I, Spider-Man, pszczółka, 

motylek, śnieżynka…
Były tańce kosmiczne wirowańce, wybory gwiazdy i gwiazdora balu, 

ale również konkursy: m.in. sztafeta na Księżyc, na cześć pana Twardow-
skiego, który poleciał tam na kogucie- na dwóch kogutach dzieciaki na 
srebrny glob latały tam i z powrotem. Inny konkurs dla rodziców i dzieci 
związany był z gwiazdozbiorem Barana - dziecko z baranem na plecach 
(tzn. z gwiazdozbiorem Barana) biegało w kółko – wirowało wokół orbity, 
tak długo jak beczał rodzic.

Milusińskich, zmęczonych kosmicznymi szaleństwami – kosmicznym pali-
wem częstowała, tzn. słodkościami, sołtys Opaczy-Kolonii Grażyna Grabka.

Bal, zabawy oraz konkursy były iście kosmiczne. Dzieci i rodzice nie tyl-
ko uśmiechali się i nie tylko przy wejściu na bal, ale przez cały czas – 
uśmiechali się i śmiali, i szaleli: wręcz nieziemsko.

Impreza została sfinansowana  funduszu sołeckiego Opaczy-Kolonii.
Stanisław Szałapak 

dżirudu, zaś rodzina państwa Sawickich 
- piłkę nożną i koszulkę z autografem Zbi-
gniewa Bońka.

Największą popularnością cieszyła się 
loteria fantowa. Organizatorom udało się 
zgromadzić wiele ciekawych przedmio-
tów, a i cel był szczytny, więc w kolejce po 
los trzeba było czekać kilkanaście minut.

Dużą atrakcję stanowiły stoiska z pra-
cami plastycznymi dzieci i książkami. 
Można było na przykład kupić drewnia-
ne modele samochodów czy przedmioty 
ozdobne wykonane z gliny. Była również 
kawiarenka, a tam znakomite ciasta, na-
poje zimne i gorące. 

W czasie gdy na hali sportowej trwał 
koncert w pokoju obok, Magda Sinior – 
szefowa wolontariuszy ze szkoły, rozlicza-
ła się ze swoimi podopiecznymi, którzy 
wracali z puszkami i pieniędzmi. W tym 
roku wzięło udział 74 wolontariuszy, 
w tym 7 wolontariuszy ze szkoły w Micha-
łowicach, i udało im się zebrać ponad 20 
tys. zł.

Mieszkańcy Nowej Wsi przybyli do 
szkoły bardzo licznie i chętnie włączali się 
we wszystkie przygotowane przez organi-
zatorów atrakcje. 

Sztab w Nowej Wsi zebrał 33 tys. zł.

Komorów
69 wolontariuszy zbierało pieniądze do 
puszek. I choć pogoda nie była sprzyja-
jąca, przez cały dzień padał deszcz i wiał 
silny wiatr, udało im się zebrać blisko 20 
tys. zł.

Wielką atrakcją tego dnia był koncert, 
który przygotowali uczniowie i nauczy-
ciele komorowskiej szkoły. Rozpoczął się 
od występu dzieci z trzeciej klasy, które 
zaprezentowały jasełka bożonarodzenio-
we.

Następnie wystąpiły dzieci z K-chóru, 
który od kilku miesięcy funkcjonuje przy 
Stowarzyszeniu K40. Dużą atrakcją był 
występ w ramach cyklu Salony Poezji 

K40. Tym razem Ewa Telega i Aleksandra 
Justa czytały piosenki Juliana Tuwima 
„Miłość Ci wszystko wybaczy”. Aktorkom 
towarzyszyła Katarzyna Skrzyńska, któ-
ra śpiewała przeboje lat pięćdziesiątych, 
akompaniowała jej Monika Zaborowska. 
Kolejnym punktem programu był występ 
uczniów z koła polonistycznego klas IV-
-VI. Dzieci zaprezentowały przedstawienie 
teatralne „Poczekalnia”. Wystąpił także 
znany wszystkim zespół muzyki dawnej 
Gradus Ad Parnasum. Grupa teatralna 
KURTYNKA zaprezentowała przedstawie-
nie cyrkowe. Wystąpili także uczniowie 
szkoły językowej Early Stage z Komoro-
wa. Pokaz gimnastyki artystycznej przy-
gotowany został przez Centrum Kultu-
ralne Edu Center w Komorowie. Atrakcją 
było również przedstawienie „Cindirella” 
w wykonaniu uczniów klas IV – VI, a także 
koncert zespołu White Elephants (ucznio-
wie gimnazjum). 

W krótkich przerwach podczas kon-
certu Elżbieta Gradowska, była dyrektor 
szkoły i Wojciech Bentyn, obecny dyrektor 
gimnazjum, prowadzili aukcję. Można było 
zakupić poduszkę, koszulkę, kalendarz 
lub kubek z logo WOŚP. Wśród przedmio-
tów, które znalazły się na aukcji był mię-
dzy innymi obraz Adama Nowakowskie-
go, piłka Legii, z podpisami zawodników 
z pierwszego składu, audiobook - autor-
stwa Astrit Lindgren, w interpretacji Edy-
ty Jungowskiej z jej autografem, a także 
maskotka z owczej wełny, wykonana na 
szydełku przez Olę Majewską. 

Koncert prowadziły nauczycieli Ewa 
Ciechomska i Małgorzata Pajączek. Gości 
powitała Małgorzata Głodowska, dyrektor 
szkoły. Szefem komorowskiego sztabu 
WOŚP był Dariusz Zaręba. W tym roku 
dochód ze sztabu w Komorowie to kwota 
ponad 32 tys. zł. 

Beata Izdebska-Zybała 

Społeczeństwo



www.michalowice.pl 13

Komorów – koncert noworoczny
W sobotę, 25 stycznia, odbyła się Gala 
Noworoczna zatytułowana „Wiwat Ko-
morów” Wystąpiła Grażyna Mądroch 
i Jan Zakrzewski, którzy wprowadzili 
zebranych w czarowny świat walca 
wiedeńskiego. Odbył się wernisaż ob-
razów Andrzeja Pilicha. Koncert zor-
ganizowany pod patronatem Krzysz-
tofa Grabki – wójta gminy Michałowice, 
zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół 
Miasta Ogrodu Komorów Komorowi-
anie.

Imprezę rozpoczął wernisaż malarski za-
tytułowany „Nasze MIEJSCE 2” autor-

stwa Andrzeja Pilicha. Następnie goście 
zaproszeni zostali na koncert, który w tym 
roku prowadziły cztery osoby: Maria Wal-
ter-Kochel, Witold Błaszczyk, Weronika 
Wierzbowska i Wojciech Sztyk.

Koncert rozpoczął się od wręczenia na-
gród zwycięzcom konkursu poetyckiego 
„Jedyne Miejsce pod Słońcem”. Jury kon-
kursowe w składzie: przewodnicząca Ja-
nina Szajkowska-Dunin - krytyk literacki, 
członkowie: Krzysztof Grabka - wójt gminy 
Michałowice, Michał Jeżewski - producent 
i wydawca, Krzysztof Pruszyński – przedsię-
biorca i  Katarzyna Wołek - polonistka miej-
scowego gimnazjum przyznało ex aequo 
dwóm autorom: Ewie Wiernickiej z Komo-
rowa, godło „Patefon” za wiersz p.t. „Jedy-
ne Miejsce” i Marioli Kruszewskiej z Mińska 
Mazowieckiego, godło „Macierzanka” za 
wiersz pt. „Wieczór w Komorowie” oraz na-
grody pieniężne. Nagrodę specjalną w po-
staci wydania drukiem zestawu ponad 130 
fraszek p.t.: „Wiwat Komorów z beczką 
humoru” ufundowaną przez Krzysztofa Pru-
szyńskiego,  otrzymał Tadeusz Charmuszko 
z Suwałk, godło „Sympatyk”.

Już po raz drugi, organizatorzy po-
stanowili uhonorować medalem imienia  
Julii Krassowskiej – zasłużony dla Miasta 
Ogrodu Komorów, osobę, która jest za-
służona dla życia społecznego Komorowa 
i okolic. W tym roku medalem odznaczony 
został ksiądz prałat Andrzej Perdzyński, 
kótry od 18 lat mieszka w miejscowości 
i jest proboszczem parafii.

Następnie rozpoczął się koncert. Wy-
stąpiła Grażyna Mądroch, sopran i Jan 
Zakrzewski, tenor. Artyści wykonali naj-
piękniejsze melodie wiedeńskie,  straus-
sowskie walce, polki i arie operetkowe. 
Artystom towarzyszył zespół instrumen-
talny Intermezzo pod kierunkiem Adama 
Sychowskiego.

W drugiej części koncertu statuetką au-
torstwa Doroty Dziekiewicz-Pilch „Muza 
pod klonem” został, również po raz drugi, 

uhonorowany artysta, który bezinteresow-
nie dzieli się swoim talentem. W tym roku 
statuetka trafiła do Jerzego Kaliny, miesz-
kańca Komorowa, rzeźbiarza, twórcy sce-
nografii teatralnych i filmowych, witraży, 
twórcy instalacji, jednego z pierwszych 
performerów w Polsce. 

W czasie koncertu wystąpili również 
tancerze z zespołu tańca nowoczesne-
go SOŁAD z klubu sportowego Zdrowie 
w Michałowicach, którego instruktorem 
jest  Dorota Jastrzębska-Sabała. Po 
koncercie została zorganizowana aukcja 
obrazów Andrzeja Pilicha. Cieszyła się 
dużym zainteresowaniem i większość 
zgromadzonych na wystawie obrazów 
została sprzedana. Pieniądze zasiliły kasę 
Towarzystwa Komorowianie i będę prze-
znaczone za cele statutowe towarzystwa.

Beata Izdebska-Zybała 

Tłusty czwartek
Na słodko i wesoło oraz śpiewająco zakończono czas 
karnawału w Opaczy-Kolonii. 27 lutego 2014 r. odbyło się 
spotkanie mieszkańców z okazji tłustego czwartku. Pączki 
smakowały – wszystkim i to bardzo, a największą duchową 
atrakcją był występ chóru „Czerwone Korale”.

Przy pączkach dyskutowano na różne tematy, oczywi-
ście dobrosąsiedzkie. Rozmowy zdominował jeden: 

I miejsce „Czerwonych Korali” na XV Regionaln  ym Prze-
glądzie Kolęd i Pastorałek ,,Śpiewajmy i grajmy Mu…”, pod 
patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa. Przegląd ten 
odbył się w pruszkowskim Miejskim Ośrodku Kultury 25 
stycznia. Grażyna Grabka – sołtys Opaczy-Kolonii po raz 
kolejny gratulowała „Koralom”, chórowi, który ma siedzibę 
w świetlicy. Wszyscy podziwiali puchar i oczywiście gratu-
lowali.

W takiej atmosferze sukcesu jeszcze bardziej smakowały 
pączki. Chór oczywiście popisał się swoimi umiejętnościami: 
koncert trwał ok. 40 minut. Dominował lżejszy repertuar, 
bo wiadomo, karnawał trzeba zakończyć wesołym akcen-
tem. Były piosenki z ludowego zespołu „Mazowsze”, jechał 

„Czerwony autobus”, „Ech mała, nie szalej”.  czy „Powiedz mi 
dziewczyno, kiedy będziesz moja?” 

Impreza została sfinansowana z funduszu sołeckiego Opaczy-
-Kolonii na rok 2014.

Stanisław Szałapak 

KulturaSpołeczeństwo Społeczeństwo
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Karnawałowa zabawa w Nowej Wsi 
W sobotę, 1 lutego, mieszkańcy Nowej 
Wsi bawili się podczas imprezy karna-
wałowej. Zabawa odbyła się w siedzi-
bie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zebranych gości powitała Elżbieta Bi-
czyk, radna z Nowej Wsi, która zapro-

siła wszystkich do wspólnej zabawy.  Po-
wiedziała, że bardzo cieszy się, iż mimo 
mrozu, śniegu i dużego wiatru, czyli aury, 
która nie sprzyja wyjściu z domu, miesz-
kańcy tak licznie postanowili przyjść na 
zabawę  do remizy.  Karnawał to przecież 
ten najwłaściwszy czas na imprezy ta-
neczne.

Dwa lata temu z funduszu sołeckiego 
Nowej Wsi został zakupiony sprzęt na-
głaśniający, który został wykorzystany 
podczas spotkania. O oprawę muzyczną  
zadbał  Cezary Haber, strażak z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Nowej Wsi.  Reper-
tuar był różnorodny, by  wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom  zgromadzonych gości.  
W koncercie życzeń każdy mógł  zamówić 
swoją ulubioną piosenkę. Były aktualne 
szlagiery, te trochę starsze i takie sprzed 
kilkudziesięciu lat.

Wszyscy świetnie się bawili, a sala 

Ochotniczej Straży Pożarnej była wypeł-
niona po brzegi.

Zwyczajem zabaw w Nowej Wsi  jest, że 
mieszkańcy przychodząc na imprezę przy-
noszą własny poczęstunek. Wszyscy mogli 
częstować się kawą i herbatą, którą przy-

gotowali organizatorzy. Mieszkańcy Nowej 
Wsi udowodnili po raz kolejny, że lubią 
i umieją się bawić. Niezależnie od wieku. 
Rozchodzący się goście wyrazili nadzieję na 
kontynuowanie tradycji zabaw tanecznych.

Beata Izdebska-Zybała 

Taneczne ostatki 
W sobotnią noc, 1 marca 2014 r., w hali 
gimnastycznej Zespołu Szkół w Mi-
chałowicach odbyły się karnawałowe 
ostatki – zorganizowane przez Radę 
Sołecką Michałowic Wsi, pod kierun-
kiem sołtys Adriany Król-Popiel. 

Zabawę prowadził didżej Marcel (Mar-
cin Słabolepszy). Panie i panowie sza-

leli na parkiecie przy największych prze-
bojach. Były piosenki z musicalu „Mamma 
Mia”, „Dirty Dancing” czy kultowej „Go-
rączki sobotniej nocy”.  Nie zabrakło tak-
że największych światowych i polskich 

przebojów tanecznych, tych z lat 90 i tych 
najnowszych.  Mrok, w takt muzyki, rozja-
śniały różnokolorowe światła reflektorów. 

Między tańcami odbywały się gry, zabawy 
i loterie. Didżej Marcel co jakiś czas urządzał 
losowanie – telefonował pod numer zapisa-
ny na kartce. Wylosowany otrzymywał słod-
ką nagrodę. Były kalambury polegające na 
odgadnięciu ludowego porzekadła czy tytułu 
filmowego. Odbył się też konkurs kulinarny 
– polegający na ubiciu piany.  Zwycięzcy 
otrzymywali oczywiście słodkie  nagrody. 

Pod koniec balu rozpoczęły się  wokalne 
występy aktora warszawskiego teatru Roma, 

Krzysztofa Bartłomiejczyka. Wykonanymi 
przez siebie standardami jeszcze bardziej 
podgrzał atmosferę, panującą w sali balo-
wej, w jaką zamieniła się hala gimnastyczna.

Kiedy umilkła muzyka i włączono światło, 
tancerze rozsiedli się przy stołach i wydawa-
ło się, że nie zamierzają wracać do domów.

Czyli impreza udała się i jak powiedziała 
Adriana Król-Popiel, bal ten na pewno stanie 
się początkiem michałowickiej – karnawało-
wej tradycji. 

Impreza została sfinansowana z funduszu 
sołeckiego Michałowic Wsi na 2014 r. 

Stanisław Szałapak 

Nowi mieszkańcy  
gminy

Piotr Leo Dobromysławski
ur. 8.09.2013; 
Waga 4000 g;  
Wzrost 57 cm
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Biblioteka w KomorowieSpołeczeństwo

MegaMatma to ogromna baza wiedzy teoretycznej, zadań 
z rozwiązaniami, klasówek i testów on-line, wzorów, defi-

nicji i twierdzeń. W ramach projektu dzięki Bibliotece w Ko-
morowie możecie korzystać z portalu do 31.03.2015 r. bez 
żadnych opłat! Zapraszamy do biblioteki!

Przyjdź na spotkanie z Latarnikiem Polski Cyfrowej, a przeko-
nasz się, że obsługa komputera i korzystanie z internetu jest 

proste nawet dla osób w wieku 50+
Zajęcia odbywają się w sali komputerowej Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Komorowie w piątki o godz. 8:00 (grupa średnio-
-zaawansowana) i 10:00 (grupa podstawowa)

Biblioteka w Komorowie pozy-
skała do współpracy Fundację 

Ośrodka KARTA, która zajmuje się 
m.in. szkoleniem bibliotek i biblio-
tekarzy w ramach projektu Cyfrowe 
Archiwum Tradycji Lokalnej.

Dzięki naszym staraniom i podpisaniu porozumienia rów-
nież Biblioteka w Michałowicach miała możliwość uczestnictwa 
w trzydniowym szkoleniu oraz będzie wspólnie z nami tworzyła 
gminne Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej.

Będzie to unikatowy projekt obejmujący całą gminę - dotych-
czas tworzone było jedno archiwum dla jednej biblioteki. My 
chcemy, żeby nasi mieszkańcy mieli dostęp do historii naszej 
gminy w jednym miejscu. Obecnie trzeba wertować dużą ilość 
źródeł: stron, dokumentów, gazet - my postaramy się zebrać 
wszystko w jednym miejscu.

Zapraszamy do współpracy: mieszkańców, byłych mieszkań-
ców, stowarzyszenia, grupy, instytucje - nasza historia to wspól-
ne dobro, nie pozwólmy na zatracenie pamięci o naszej małej 
ojczyźnie!

Pomoc w odrabianiu lekcji dla 
uczniów podstawówki i gimna-

zjum.
Potrzebujesz: towarzystwa, pomo-

cy, mobilizacji?
w każdy piątek od 15:30 do 17:30 

w sali komputerowej biblioteki w Ko-
morowie dyżur mają wolontariuszki

Praca domowa, rozwiązanie zada-
nia przy tablicy, odpowiedź na lekcji 
nie będą już straszne

Dyżury zorganizowane zostały 
dzięki współpracy Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Gminy Mi-
chałowice z Gminną Biblioteką Pu-
bliczną im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

grafika na licencji: Creative Commons (some rights reserved)  
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jtneill

Ruszył katalog on-line Biblioteki w Komorowie!

Mamy dla 
n a s z y c h 

czytelników do-
skonałą wiado-
mość, urucho-
miliśmy internetową wersję katalogu książek. Katalog znajduje 
się pod adresem: http://katalog.biblioteka-komorow.pl/

Obecnie w katalogu znajduje się około 80% księgozbioru i jest 
on systematycznie uzupełniany.

Jeszcze w tym roku mamy nadzieję uruchomić wypożyczanie 
elektroniczne.

Książki z dużym drukiem już dostępne

Duże Litery to specjalne wydania ksią-
żek przeznaczone dla czytelników 

mających problemy ze wzrokiem oraz 
tych którzy chcą dać odpocząć oczom.

Dzięki dużemu formatowi - 16 cm x 23,5 
cm - są to książki wyjątkowe, drukowane 
niespotykaną w większości książek dużą 
i bardzo czytelną czcionką.

Zapraszamy do wypożyczania!

Katarzyna Walichnowska 



•  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
GMINY MICHAŁOWICE 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,  
05-816 Michałowice,  
tel. 22 350–91–20, fax 22 350–91–21

•  ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO- 
-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,  
05-816 Michałowice,  
tel. 22 350–91–60, fax 22 350–91–61

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

•  ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE 
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20,  
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 
ul. Szkolna 15,  
05-816 Michałowice, 
tel. 22 723-86-21 ZS 
tel. 22 723-84-58  szkoła podstawowa  
tel. 22 753-02-40 gimnazjum

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

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

•  GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MICHA-
ŁOWICACH 
ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice, 
(budynek szkoły podstawowej) 
tel./fax.  22 723-86-00

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

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

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

TELEFON ALARMOWY – 112

POLICJA – 997

Komisariat Policji w Regułach 
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15 
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, 22 604–62–13

STRAŻ POŻARNA – 998 
Państwowa Straż Pożarna Pruszków 
Telefon alarmowy 22 758–77–01

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi 
ul. Główna 2  
tel. alarmowy 22 758–26–87, 692–773–871

POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991 
Rejon Pruszków tel. 22 738–23–00  
Rejon W-wa (ul. Włodarzewska) 
tel. 22 821-52-11

POGOTOWIE GAZOWE – 992 
Awarie: 22 667–30–73 do 78

STAROSTWO POWIATOWE   
tel. 22  738-14-00

OŚWIETLENIE ULICZNE 

Firma CIEŚLIKOWSKI tel. 22 720 39 07

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ I SANITARNEJ 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej 
„GEA-NOVA” Sp. z o. o., 05-082 Stare Babice,  
ul. Kutrzeby 38 
AWARIE: 697-229-002 
SERWIS: tel. 695-380-695, 693-860-083

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ:  

„WODROL”-PRUSZKÓW S.A., 05-800 Pruszków  
ul. Stefana Bryły 10 
694-404-953, 662-162-184,  

694-404-970, (telefony całodobowe)

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

NOCNA POMOC MEDYCZNA – 22 753–81–37 
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1 
tel. 22 723–11–47

PRZYCHODNIE LEKARSKIE 

„Arka” Komorów, ul. Berylowa 34 
tel. 22 758–00–85 
 RES–MED. Michałowice, ul. Ludowa 7 
tel. 22 753–04–04 
 Przychodnia Lekarska ZDROWIE 
Komorów, ul. Turkusowa 5, tel. 22 759–16–57

APTEKI

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

WAŻNIEJSZE TELEFONY

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice
tel. 22 350 91 91, fax: 22 350 91 01
sekretariat@michalowice.pl, www.michalowice.pl

Centrala: 22 350–91–91 oraz tonowo wybierając nr wewnętrzny:

0 –  Kancelaria ogólna; 

2 – Dowody i meldunki; 

3 – Działalność gospodarcza; 

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 

5 –  Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych; 

6 – Podatki; 

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne; 

8 – Utrzymanie dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

10 – Zieleń; 

11 –  Numery porządkowe nieruchomości 

i dzierżawa gruntów; 

12 –  Podział nieruchomości i rolnictwo; 

13 – Planowanie przestrzenne; 

14 – Zamówienia Publiczne; 

15 – Promocja; 

16 – Kultura i sprawy społeczne; 

17 – Obrona cywilna.

Telefony bezpośrednie:

Sekretariat Wójta – 22 350–91–50
Sekretarz Gminy – 22 350–91–87
Skarbnik Gminy – 22 350–91–53
Biuro Rady Gminy – 22 350–91–70

Odpady  - 22 350-91-11 
Rozliczanie faktur za wodę i kanalizację – 22 350- 91-30

Kasa: 22 350 91 14 (czynna: pon. 9.15-16.30, wt-pt 8.15-15.30, 
w ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 12.00)

Ważne telefony …

db PRINT Polska Sp. z o.o. 
ul. Chrzanowska 32 
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22) 201 77 00 
Fax: +48 (22) 201 77 99

www.dbprint.pl
biuro@dbprint.pl

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

Druk  
i opracowanie  

graficzne:


