
Konstytucja 3 Maja była drugą w świecie - po Konstytucji 
Stanów Zjednoczonych z 1787 r. - spisaną ustawą tego typu. 
Autorami Konstytucji 3 Maja byli: król Stanisław August Po-
niatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, któremu przypisuje 
się ostateczną jej redakcję. Uchwalenie Konstytucji w przy-
spieszonym trybie - dla zaskoczenia chwilowo nieobecnych 
w Warszawie przeciwników - zostało przeprowadzone przez 
powstałe w sejmie i wokół niego stronnictwo patriotyczne, 
którego jednym z przywódców stał się marszałek sejmu Stani-
sław Małachowski. Konstytucja wzmocniła władzę wykonaw-
czą, rozszerzyła prawa mieszczan, chłopom zapewniła „opiekę 
prawa i rządu”.

Poniżej cytujemy preambułę oraz rozdział V tej ustawy 
zasadniczej.

W imię Boga w Trój-
cy Świętej Jedynego.

Stanisław August z 
Bożej łaski i woli narodu 
król polski, wielki książę 
litewski, ruski, pruski, 
mazowiecki, żmudz-
ki, kijowski, wołyński, 
podolski, podlaski, inf-
lancki, smoleński, sie-
wierski i czernichowski, 
wraz z stanami skonfe-
derowanymi w liczbie 
podwójnej naród polski 
reprezentujący. 

Uznając, iż los nas 
wszystkich od ugrunto-
wania i wydoskonalenia 
konstytucyi narodowej 
jedynie zawisł, długim 
doświadczeniem po-
znawszy zadawnione 

rządu naszego wady, a 
chcąc korzystać z pory, 
w jakiej się Europa 
znajduje, i z tej dogo-
rywającej chwili, która 
nas samym sobie wróci-
ła, wolni od hańbiących 
obcej przemocy naka-
zów, ceniąc drożej nad 
życie, nad szczęśliwość 
osobistą egzystencyją po-
lityczną, niepodległość 
zewnętrzną i wolność 
wewnętrzną narodu, 
którego los w ręce nasze 
jest powierzony, chcąc 
oraz na błogosławień-
stwo, na wdzięczność 
współczesnych i przy-
szłych pokoleń zasłużyć, 
mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla 
dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia 
ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniej-
szą Konstytucyję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za nie-
wzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem prze-
pisanym wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmnienienia 
w niej jakiego artykułu. Do której to Konstytucyi dalsze ustawy 
Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.

V. Rząd czyli oznaczenie władz publicznych
Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze 

z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność obywatelska i 
porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały, trzy 
władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa 
niniejszego na zawsze składać będą, to jest: władza prawodaw-
cza w stanach zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza 
w królu i Straży i władza sądownicza w jurysdykcyjach na ten 
koniec ustanowionych lub ustanowić się mających.
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Drogi ekspresowe

Na zebraniu mieszkańców Opaczy Kolonii 26 marca w 
niedzielę najdłużej dyskutowano o tym, że niemałej grupie 
mieszkańców tej miejscowości budowa dróg szybkiego ruchu 
zmieni życie. Doradzano również, jak powinny postępować 
osoby, których posesje zostaną wykupione. Tu nie ma żartów. 
Z prawnego punktu widzenia o swoje interesy mogą wyłącznie 
dbać (raczej w znaczeniu - walczyć): właściciele, dzierżawcy 
wieczyści i zarządcy nieruchomości. Tylko oni np. mogą nego-
cjować ceny wykupu. 

Po pierwsze należy zasięgnąć informacji – czyli wybrać 
się do pokoju nr 600 w Urzędzie Wojewódzkim przy placu 
Bankowym w Warszawie. Tam znajduje się „wielka księga”, 
tak gruba, że trudno w niej cokolwiek znaleźć. (Na zebraniu 
padło wiele krytycznych słów o tym, że trudno dotrzeć do tak 
przygotowanych informacji). Należy zatem podać urzędniko-
wi Urzędu Wojewódzkiego numer swojej działki i poprosić o 
informacje. Najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Pamiętajmy o 
tym, by na kopii pisma wziąć potwierdzenie – pieczątkę, datę 
i podpis urzędnika. Następnie należy zwrócić uwagę na to, czy 
urząd nie spóźnia się z odpowiedzią. 

Niektóre, przeznaczone do wykupu, działki i domy są 
niewielkie – a więc właściciel uzyska niewysoką kwotę. Może 

Alegoria uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Ryt. Daniel Chodowiecki

Karta tytułowa Konstytucji 3 Maja, wyda-
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okazać się, że pieniędzy nie wystarczy na wybudowanie no-
wego domu lub kupno mieszkania. Może nie wystarczyć pie-
niędzy oraz sił: wysiedleni zostaną również starsi ludzie. Czy 
takie osoby mogą stać się bezdomne? Znane są przypadki, że 
takim osobom inwestor kupował mieszkania. Trzeba jednak 
– co podkreślamy – zadbać o swoje interesy. 

St.

*
Własne ujęcie wody

Mieszkańcy Opaczy Kolonii na zebraniu 26 marca za jedną 
z najważniejszych spraw uznali jakość wody. Oni, ale również 
mieszkańcy sąsiadujących z Opaczą Kolonią miejscowości, 
mają szansę na to, że w ich kranach popłynie woda z własne-
go, gminnego ujęcia - znacznie lepszej jakości niż tzw. „woda 
warszawska”. MPWiK broni się jak może i nie chce dopuścić 
do przełączenia wodociągów. Wiadomo MPWiK zarabia na 
sprzedaży „warszawskiej” wody, a tak straci klienta. 

Woda z własnego, gminnego ujęcia jest nie tylko smacz-
niejsza i zdrowsza, ale również tańsza. Mieszkańcy Gminy 

Michałowice powinni zatem wywierać presję na MPWiK, wy-
syłając np. stosowne pisma.  

St.
*

Uciążliwe lotnisko

Wciąż nie zapadły decyzje o utworzeniu obszaru ograni-
czonego użytkowania wokół Lotniska im. Fryderyka Chopina 
na Okęciu. Jak można było usłyszeć: „Poprzedni wojewoda 
najpierw wydał zarządzenie w tej sprawie, a następnie za-
rządzenie do zarządzenia. Aktualny wojewoda ma tę sprawę 
wyprostować”. A ta sprawa jest ważna dla wszystkich miesz-
kańców gminy, a w szczególności dla mieszkańców Michało-
wic i Opaczy (wiąże się np. z uzyskiwaniem zezwoleń na bu-
dowę, rozbudowę, a nawet remonty). Czy i jak zwiększy się 
natężenie hałasu nad naszymi domami? Nadzieja w tym, że 
zostanie wybudowane nowe lotnisko dla ciężkich, najbardziej 
hałaśliwych samolotów. Starają się o to władze Modlina, jest 
to bowiem szansa na rozwój tej miejscowości – ale decyzje 
wciąż nie zapadają. Jedno jest natomiast pewne – lotnisko na 
Okęciu będzie obsługiwało znacznie więcej samolotów, niż 
dotychczas.
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W tym roku, podobnie jak w poprzednich, najpoważniejszą 
pozycją w budżecie jest kanalizacja gminy – to nie tylko naj-
większy wydatek, ale również najdłuższa lista inwestycji. Nieco 
krótsza jest lista inwestycji wodociągowych. Tu trzeba zwrócić 
szczególną uwagę na podjęcie działań organizacyjnych zmie-
rzających do podłączenia mieszkańców Michałowic Osiedla, 
Michałowic Wsi, Opaczy Kolonii, Opaczy Małej i Reguł do 
własnego ujęcia wody bardzo dobrej jakości z Pęcic. 

Po latach – największe od dziesięcioleci – przedsięwzięcie: 
kanalizacja, zdaje się zbliżać ku końcowi. Po doprowadzeniu 
kanalizacji można zakładać nawierzchnię na drogach oraz bu-
dować chodniki. Niniejszy rok to kolejny rok buowania chodni-
ków – jest to kolejna, długa lista inwestycji. Chodniki, jak twier-
dzą mieszkańcy gminy, zdecydowanie poprawiają standard 
życia w gminie – przede wszystkim bezpieczeństwo, szczególnie 
na tak ruchliwych ulicach, jak np. Polna w Opaczy. 

Do dużych inwestycji należy oddana do użytku w marcu 
hala sportowa przy szkole w Nowej Wsi. Rozpoczęto budowę 

boiska i okresowego sztucznego lodowiska przy szkole w Mi-
chałowicach. 

Ważką inwestycją jest budowa komisariatu w Regułach 
– wspólne przedsięwzięcie z policją: 50%. Dzięki temu zdecy-
dowanie poprawią się warunki pracy naszych gminnych poli-
cjantów, a w konsekwencji zwiększy się nasze bezpieczeństwo. 

Staniemy się również współwłaścicielami Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej (pierwszej w Polsce kolei elektrycznej – 1927 r.) – na 
kupno udziałów w spółce WKD gmina przeznaczyła 50 tys. zł. 

Nie zabraknie ważnej inwestycji kulturalnej – za ponad 550 
tys. zł zostanie wyremontowany dom Marii Dąbrowskiej: tj. 
biblioteka w Komorowie oraz zostanie zakupione wyposaże-
nie biblioteki. Intelektualistka i pisarka przekazała w spadku 
gminie posesję. 

Cieszą też tzw. małe inwestycje, jak np. rozpoczęcie budo-
wy ogródków jordanowskich. Tym bardziej, że tych najmłod-
szych mieszkańców przybywa: w gminie osiedla się sporo mło-
dych małżeństw. 

Tegoroczna lista inwestycji Gminy Michałowice znajduje 
się na stronie: www.bip.michalowice.pl.

INWESTYCJE 2006

SZACHY W MICHAŁOWICACH

Minęło już ponad 10 lat pracy nad popularyzacją dziecięcych 
i młodzieżowych szachów w Michałowicach. Od lat odbywają się 
turnieje w szkole w Michałowicach. Młodzi szachiści jeżdżą na 
ważne imprezy szachowe po całej Polsce.

LXXV TURNIEJ NIEDZIELNY

W turnieju, który odbył się 9 kwietnia, wzięło udział 90 
młodych szachistów, w tym pięcioro przedszkolaków. Po pię-
ciogodzinnej walce zwycięzcą został Paweł Ostrowski z Pol-
fy Grodzisk, przed Kacprem Piorunem z Szachbemu Łódź 
i Łukaszem Kowalskim z Piątki Skierniewice. W nagrodzo-
nej dziesiątce znalazł się nasz Konrad Romejko, a najlepszą 
dziewczyną została gwiazda michałowickich szachów Alek-
sandra Gawor, zajmując jedenaste miejsce.

Niedzielne turnieje odbywają się co miesiąc z wyjątkiem 
wakacji. 

HETMAN ZAPRASZA

Przy okazji HETMAN Michałowice zaprasza wszystkich 
sympatyków królewskiej gry na turnieje w każdy piątek od go-
dziny 17.00 do 20.30 do Gimnazjum w Michałowicach.

NASZE SUKCESY

Wykorzystując łamy „Biuletynu” pragnę z radością poin-
formować mieszkańców gminy, że Gimnazjum Michałowice 
jest aktualnym mistrzem Mazowsza, a tytuł wywalczyli: Kon-
rad Romejko, Hubert Domański, Maciej Szostek i Kamila 
Jarmużyńska. Indywidualnie Hubert zdobył złoty medal, a 
srebrne wywalczyli Kamila i Konrad. Szkoła Podstawowa 
wywalczyła tytuł wicemistrzowski, a na sukces ciężko zapra-

SUKCESY GMINY



Komisariat Policji w Michałowicach zs w Regułach
ul. Graniczna 4, 05-816 Michałowice

Dyżurny komisariatu, tel. 022-723-41-70, 022-604-62-68

Komendant komisariatu:
kom. Przemysław Sobieski, tel. 022-723-41-70

Zastępca komendanta:
kom. Krzysztof Chochliński tel. 022-723-41-70

cowali: Michał Latoszek, Grzegorz Jacenków, Aleksandra 
Kozera i Aleksandra Gawor. Popularna Gaworka wywal-
czyła indywidualnie złoty medal. Medale, puchary i dyplomy 
na tej największej imprezie szachowej na Mazowszu wraz 
z dyrektorem Zespołu Szkół w Michałowicach Andrzejem 
Olęckim, prezesem Mazowieckiego Związku Szachowego 
Jarosławem Kowalewskim wręczał wójt Gminy Michałowi-
ce Roman Lawrence. Z satysfakcją możemy pochwalić się 

wicemistrzynią makroregionu mazursko-warszawskiego Olą 
Gawor i mistrzem tego okręgu, największą nadzieją klubu 
i szkoły dziewięcioletnim Krzysztofem Wyszomirskim. Na 
Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 12 w Kołobrzegu oka-
zaliśmy się jednym z silniejszych dziecięcych klubów szacho-
wych w Polsce. 

Wiesław Żochowski

3

Już wkrótce, bo do listopada 2006 r. powinien zostać od-
dany do użytku nowy komisariat, współfi nansowany przez 
Gminę Michałowice oraz Komendę Stołeczną Policji (po 
50% - przyp. red.). Jego powstanie z pewnością przyczyni się 
do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, poprawi się ob-
sługa interesanta – będzie ona zgodna z polityką jakości Ko-
mendy Stołecznej Policji. Poprawie ulegną też warunki pracy 
policjantów, co z pewnością przełoży się na lepsze wyniki w 
służbie, łatwiejszy będzie dostęp obywatela do komisariatu 
– sprawi to jego położenie w centrum gminy, w pobliżu przy-
stanku WKD w Regułach. Wizerunek policji w Gminie Mi-
chałowice, a co za tym idzie i wizerunek całej gminy, będzie 
korzystniejszy w oczach osób przyjezdnych. 

Mieszkańcy Gminy przyjmowani będą w swoim komi-
sariacie w godziwych warunkach, spełniających oczekiwane 
przez nich standardy. 

Zamieszczone obok zdjęcia z budowy nowego komisaria-
tu dokumentują, jak bardzo poprawi się standard warunków 
pracy michałowickiego komisariatu.

Od 1 maja 2006 r. obowiązuje nowy podział rejonów, który 
został wymuszony zakończeniem umowy fi nansowania 3 eta-
tów rewirowych przez Urząd Gminy w Michałowicach. Nie 
powinno to wpłynąć bezpośrednio na poczucie bezpieczeństwa 
obywateli. Obecnie dzielnicowi są doskonale przygotowani i 
posiadają predyspozycje do pełnienia swoich obowiązków.

komendant Przemysław Sobieski

BEZPIECZNA GMINA

Rejon I

Dzielnicowy:
sierż. Robert Bakalarski,
tel. 022-723-41-70
Miejscowości:
Reguły, Michałowice, Michałowice 
Wieś, Opacz Kolonia, Opacz Mała

Rejon II

Dzielnicowy:
sierż. Dariusz Michalski,
tel. 022-723-41-70, 0-600-997-471
Miejscowości:
Nowa Wieś, Komorów Granica, 
Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, 
Helenów, Suchy Las, Uroczysko 
Chlebów – kompleks działek pra-
cowniczych

Rejon III

Dzielnicowy:
mł. asp. Krzysztof Jaryczewski,
tel. 022-723-41-70, 0-600-997-480
Miejscowości:
Komorów Osiedle, Komorów Wieś



RĘCE PEŁNE ROBOTY

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice reali-
zuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, postępowania 
wobec dłużników alimentacyjnych, dodatków mieszkanio-
wych oraz innej pomocy fi nansowej i społecznej. Szczegółowe 
informacje na temat działalności GOPS można uzyskać w sie-
dzibie ośrodka, pod numerem telefonu 0 22 758 27 93 oraz na 
stronie internetowej: www.gopsmichalowice.pwpnet.pl. 

Ośrodkiem kieruje Iwona Radzimirska. Pod jej kierun-
kiem zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje czterech 
pracowników socjalnych, którzy obsługują następujące rejony 
pracy socjalnej:
- Edyta Żaczkiewicz - starszy pracownik socjalny, rejon: Mi-
chałowice, Michałowice Wieś, Opacz Mała, Opacz Kolonia; 
dyżury w siedzibie GOPS, w poniedziałki: 9.00–17.00, wtorki: 
12.00–16.00, środy: 8.00–12.00, czwartki: 12.00–16.00, piątki: 
8.00–12.00;
- Magdalena Żurawska - pracownik socjalny, rejon: Komorów 
Wieś, Komorów Osiedle; dyżury w siedzibie ośrodka, w po-
niedziałki: 9.00–13.00, wtorki: 8.00–16.00, środy: 12.00–16.00, 
czwartki: 8.00–12.00, piątki 8.00–12.00;
- Jolanta Jachna - starszy pracownik socjalny, rejon: Nowa 
Wieś, Komorów (od strony Pruszkowa do torów WKD), dy-
żury w siedzibie ośrodka, w poniedziałki: 9.00–17.00, wtorki: 
12.00–15.00, środy: 8.00–12.00, czwartki: 12.00–15.00, piątki: 
8.00–12.00;
- Radosław Gadziński - pracownik socjalny, rejon: Regu-
ły, Granica, Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las; dy-
żury w siedzibie ośrodka, poniedziałki: 9.00–17.00, wtorki: 
8.00–12.00, środy: 12.00–16.00, czwartki: 8.00–12.00, piątki: 
8.00–12.00.

Pracownicy socjalni wykonują zadania z zakresu pomo-
cy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej, a w 
szczególności: rozpatrują wnioski o przyznanie pomocy fi nan-
sowej w formie: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłków 
celowych, celowych specjalnych bądź zwrotnych oraz z pomo-
cy niepieniężnej: obiady w szkole, usługi opiekuńcze, inna po-
moc rzeczowa. Pracownicy socjalni świadczą również pomoc 
w zakresie pracy socjalnej i poradnictwa. W ciągu roku reali-
zują szereg projektów. W 2005 roku przeprowadzono wiele 
przedsięwzięć: festyn rodzinny, „mikołajkową niespodzian-
kę”, „święta razem”, „podziel się z sąsiadem”- współpracu-
jąc z szeregiem instytucji, organizacji, stowarzyszeń, sołectw i 
lokalnymi społecznościami.

Aby uzyskać świadczenie z pomocy społecznej wniosko-
dawca (osoba potrzebująca udzielenia pomocy lub osoba 
działająca w jej imieniu) powinien w pierwszej kolejności 
zgłosić wniosek o udzielenie pomocy. Wniosek o udzielenie 
pomocy może być złożony w formie: 
- pisemnej, należy złoży w GOPS lub przesłać na adres: Ośro-
dek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Nowa Wieś, ul. 
Główna 52a, 05-806 Komorów; 
- telefonicznej, pod numerem 758 27 93; 
- ustnej, bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego. 

W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik 
socjalny jest zobowiązany przeprowadzić wywiad środowi-
skowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Brak zgody na 
przeprowadzenie wywiadu jest jednoznaczny z rezygnacją z 
pomocy. Prawo do świadczenia pieniężnego przyznaje się w 

drodze decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje 
prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia za po-
średnictwem ośrodka.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:
– osobie samotnej, której dochód nie przekracza kryterium do-
chodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. kwoty 461 zł;
– osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. kwoty 316 zł;
– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z poni-
żej podanych powodów: 

ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełno-
sprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w 
rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodziet-
ności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowaw-
czych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza 
w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, brak umiejęt-
ności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej 
placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudność w integracji 
osób, które otrzymały status uchodźcy, trudność w przy-
stosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja 
kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych prowadzi inspek-
tor ds. świadczeń rodzinnych Katarzyna Wróblewska, która 
przyjmuje interesantów: w poniedziałki: 09.00–17.00, wtorki: 
08:00–16:00, środy: 08:00–16:00, czwartki: 08:00–16:00, piąt-
ki: 8:00–12:00.

Świadczenia rodzinne przyznawane są na podstawie wniosku 
osoby zainteresowanej od miesiąca, w którym wpłynął komplet 
dokumentów. Świadczenia przyznawane są na okres roku zasił-
kowego, który trwa od 1 września do 31 sierpnia. Rozpatrzenie 
wniosku następuje w kolejności wpłynięcia w terminie 30 dni.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych świadcze-
niami rodzinnymi - obok świadczeń opiekuńczych (świadcze-
nie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny) - są: zasiłek rodzin-
ny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
- korzystania z urlopu wychowawczego,
- urodzenia dziecka,
- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe).

Zasiłek rodzinny przysługuje: 
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu 
dziecka; 
- faktycznemu opiekunowi dziecka; 
- osobie uczącej się, (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą 
się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku 
z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz ali-
mentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany 
przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę uczącą się); 
- jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504 
zł, a w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne 
dziecko 583 zł. 

Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia lub 
- 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy studiów), 
- 24 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole lub szkole 

POMOC SPOŁECZNA
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DOM OJCÓW WERBISTÓW W MICHAŁOWICACH
Powszechność Kościoła oraz braterstwo ludzi

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworze-
niu! (MK 16, 17) - nakaz misyjny Chrystusa realizowany przez 
międzynarodową, zakonno-misyjną wspólnotę kapłanów i braci. 

Zgromadzenie Słowa Bożego znane jest w Polsce pod 
bardziej popularną nazwą - Misjonarze Werbiści. Od wielu lat 
jest przodującym zgromadzeniem misyjnym nie tylko w kraju, 
ale i na świecie. Obecnie w krajach misyjnych na wszystkich 
kontynentach pracuje około 300 polskich werbistów. Każde-
go roku kilku nowych współbraci wyjeżdża do krajów swojego 
przeznaczenia. 14 domów i 13 parafi i na terenie całego kraju 
włącza się czynnie w życie Kościoła polskiego. W Prowincji 
Polskiej działa obecnie 271 współbraci, w tym 1 biskup, 177 
kapłanów, 25 braci zakonnych, 60 alumnów i 8 nowicjuszy.

Zasadniczym charyzmatem Zgromadzenia jest praca mi-
syjna na wszystkich kontynentach, szczególnie zaś tam, gdzie 
Słowo Boże nie było jeszcze głoszone lub było głoszone, ale 
nie zapuściło korzeni. 

W Polsce zgromadzenie wypełnia swoją misję przez róż-
norakie formy działalności ewangelizacyjnej, współpracując z 
Kościołem lokalnym. W ten sposób budzi i kształtuje świado-
mość misyjną społeczeństwa w Polsce. 

Działalność misyjna Polskiej Prowincji Zgromadzenia 
Słowa Bożego przejawia się poprzez: 

- duszpasterstwo powołaniowe i formację przyszłych misjonarzy, 
- duchowe i materialne wspieranie misji, 
- duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne, 
- prace naukowo-dydaktyczne na uniwersytetach i w szkołach, 
- apostolstwo przez środki społecznego przekazu, 
- posługę wśród obcokrajowców, ludzi uzależnionych i 

marginalizowanych, ludzi poszukujących prawdy i sensu życia 
oraz wyznawców innych religii oraz ideologii świeckich. 

Wspólnota Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bo-
żego realizuje charyzmat Założyciela, św. Arnolda Janssena. 
Kto wstępuje do Zgromadzenia, musi być gotów, pójść tam, 
dokąd pośle go przełożony, również i wtedy, gdy to polecenie 

oznacza rezygnację z Ojczyzny, ojczystego języka i rodzinnej 
kultury. Gotowość ta stanowi istotną cechę misjonarskiego 
powołania. Ponadto znamienne jest życie wspólnotowe róż-
nych narodowości, których bracia żyją i pracują razem, dając 
świadectwo powszechności Kościoła i wzajemnego braterstwa 
pomiędzy ludźmi.

Misjonarze werbiści są w Michałowicach już od 1989 r. 
Przez wiele lat mieszkali w małym domu przy ul. Raszyńskiej 
14. Oprócz o. przełożonego mieszkali tu nasi kolejni studenci 
Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przez je-
den rok mieszkał w Michałowicach też przy ul Raszyńskiej 14 
Ks. Bp. Jerzy Mazur ordynariusz Diecezji Irkuckiej, a obec-
nie Bp Diecezji Ełckiej Jerzy Mazur, gdy Rosja odmówiła mu 
wizy wjazdowej. 

Dla ciągle wzrastającej liczby werbistów pracujących w 
różnych krajach misyjnych potrzebowaliśmy jednak większego 
domu misyjnego blisko Warszawy. Dla takiego właśnie celu 
powstał nasz Dom Misyjny przy ul. Partyzantów 4. Ofi cjal-
nie mieszkamy tu od 2004 roku. Liczba stałych mieszkańców 
tego domu nie jest duża, głównie dlatego byśmy mogli gościć 
naszych zagranicznych misjonarzy, gdy zaczynają lub kończą 
swoje urlopy zdrowotne lub wypoczynkowe. Jeśli niektórzy z 
nich pogubią się w wąskich uliczkach naszego osiedla, wskaż-
cie im, proszę, właściwy kierunek do ul. Partyzantów.

Opr. St.
Więcej na stronie: www.werbisci.pl

SZCZEGÓLNE MIEJSCA

Nasz dom w Michałowicach

Śp. o Marian Żelazek svd w Michałowicach, długoletni 
misjonarz w Indiach,

nominowany do pokojowej nagrody Nobla

30 kwietnia br. w Indiach w wieku 88 lat zmarł 
zakonnik werbista ojciec Marian Żelazek. Był mi-
sjonarzem, który od ponad 50 lat pracował na rzecz 
biednych i trędowatych w Puri w Indiach.

O. Żelazek urodził się 30 stycznia 1918 r. w Palędziu koło Poznania. W 1937 
r. wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego (werbistów). W wieku 22 lat, będąc 
jeszcze klerykiem, wraz z innymi werbistami został wywieziony przez Niemców 
do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie przebywał pięć lat (1940-1945). Po 
wyzwoleniu w listopadzie 1945 r. udał się do Rzymu na studia teologiczne w Insty-
tucie Anselmianum; po ich ukończeniu w 1948 r. otrzymał święcenia kapłańskie. 
W 1950 r. pojechał na misję do Indii. Od 1975 r. prowadził działalność misyjną w 
Puri w Indiach. Na przedmieściach zorganizował kolonię dla trędowatych, która 
obecnie ma 600 stałych pacjentów. Zdolni do pracy mieszkańcy kolonii zatrudnie-
ni są w zakładzie obuwniczym, który szyje buty dla ludzi dotkniętych chorobą.

W sąsiedztwie kolonii ojciec Żelazek założył szkołę dla trędowatych dzie-
ci. Chciał, żeby dzieci nie czuły się gorsze od swych rówieśników.

W styczniu 2002 r. kandydatura polskiego werbisty została zgłoszona do 
pokojowej Nagrody Nobla. Poparli ją m.in. nobliści - Wisława Szymborska i 
Czesław Miłosz, prezes polskiego PEN Clubu Władysław Bartoszewski, reży-
ser Andrzej Wajda, indyjski arcybiskup Raphael Cheenath oraz członek indyj-
skiego Senatu Maurice Kujur.

O. Żelazek został pochowany w Puri.

MISJONARZ, OJCIEC ŻELAZEK NIE ŻYJE
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wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Osobie uczącej się zasiłek rodzinny przysługuje do 24 roku 
życia pod warunkiem, że wyrok alimentacyjny był wydany 
przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę uczącą się.

* Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przy-
sługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależ-
nie od dochodów. 

* Jednorazowa zapomoga przyznawana jest w wysokości 1 000 zł. 
* Wniosek z prośbą o wypłatę zapomogi należy złożyć w 

GOPS Gminy Michałowice.
* Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w terminie 3 

miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po ter-
minie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

DODATEK MIESZKANIOWY

Sprawy z zakresu dodatków mieszkaniowych prowadzone 
są przez Edytę Żaczkiewicz w piątki w godz. 8.00–12.00.

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla 
osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z 

utrzymaniem mieszkania. Przysługuje on osobom, które speł-
niają wymagane kryteria dotyczące m.in. wysokości dochodów 
i powierzchni mieszkania. 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych; 
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których 
przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; 
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdują-
cych się w budynkach stanowiących ich własność i właścicie-
lom samodzielnych lokali mieszkalnych; 
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego loka-
lu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmo-
waniem (np. na podstawie umowy użyczenia); 
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, 
oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny. 

Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy od tzw. nor-
matywnej powierzchni mieszkania, czyli powierzchni, jaka 
przypada na określoną liczbę członków rodziny.

Informacje o Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michało-
wice zostały przygotowane przez pracowników ośrodka.

POMOC SPOŁECZNA (CD. ZE STR 4)

Jak w każdym chyba liceum, także i w Komorowie, od stu-
dniówki zegar odliczający czas jakby przyspieszał. Zbliżała się 
matura, uczniowie trzecich klas musieli więcej uczyć się, po-
wtarzać wiadomości z ubiegłych lat, a młodszym rocznikom i 
kadrze pedagogicznej przybywało dodatkowych zajęć. Cały rok 
wszyscy przygotowywali się do matury: uczniowie merytorycz-
nie, kadra organizacyjnie. A już od końca lutego zaczynały się 
prace przygotowawcze do naboru uczniów do pierwszych klas 
na przyszły rok szkolny. Mimo to przynajmniej raz w miesiącu 
szkoła organizuje lub bierze udział w jakimś wydarzeniu.

W jedną z sobót w drugiej połowie marca w liceum został 
zorganizowany II Festiwal Nauk Przyrodniczych. Drugi – bo-
wiem zorganizowany rok temu po raz pierwszy - cieszył się ta-
kim powodzeniem, że Rada Pedagogiczna uznała, iż warto 
wprowadzić go do kalendarza szkolnego jako stałą, coroczną 
imprezę. W ramach festiwalu między innymi odbyło się spotka-
nie z absolwentami naszego liceum, dzisiaj studentami IV roku 
geografi i, którzy opowiadali o swoich podróżach po Ameryce 
Północnej. Miłośnicy biologii mieli możność wykonania cie-

kawych eksperymentów, niekoniecznie dostępnych w ramach 
normalnych, kursowych zajęć. Natomiast uczniowie pasjonują-
cy się chemią i fi zyką mogli zademonstrować ciekawe doświad-
czenia i referaty. Tego rodzaju imprezy umożliwiają populary-
zowanie wśród młodzieży nauk przyrodniczych, nauk, które w 
minionym stuleciu i dzisiaj stymulują rozwój naszej cywilizacji, a 
w zreformowanym u progu XXI wieku polskim systemie oświa-
towym zostały jakby zaniedbane – jeżeli popatrzyć na ich udział 
w tygodniowym wymiarze obowiązkowych zajęć szkolnych. 

Tu należy się podziękowanie władzom gminy, bowiem dzię-
ki ich zrozumieniu problemów oświaty, w komorowskim liceum 
mogą odbywać się zajęcia pozalekcyjne, czyli dodatkowe zaję-
cia dla uczniów szczególnie zainteresowanych konkretnymi na-
ukami. Zajęcia te są realizowane głównie w formie przedmio-
towych kół zainteresowań i do dzisiaj (mimo wprowadzonych 
jesienią ub. roku pewnych oszczędności) ich głównym ograni-
czeniem są …właśnie zainteresowania uczniów.

Parę miesięcy temu, w czasie studniówki, wiele osób (nie 
tylko uczniów) współczuło i jednocześnie podziwiało pewną 
uczennicę klasy III A, która musiała wcześniej zakończyć 
zabawę, bowiem nazajutrz wyjeżdżała na fi nał Olimpiady Li-
teratury i Języka Polskiego. Niedawno otrzymaliśmy pocztą 
ofi cjalne zawiadomienie z Komitetu Głównego Olimpiady 
Języka Polskiego, że uczennica klasy III Liceum w Komoro-
wie, Aleksandra Kiełczykowska uzyskała tytuł Laureata tejże 
Olimpiady. To znaczy, że Ola jest w Polsce trzecią uczenni-
cą najlepiej znającą nasz język. A pytania zadawane w fi nale 
ogólnopolskim olimpiady niejednego polonistę mogłyby przy-
prawić o co najmniej zakłopotanie. Gratulujemy Oli, gratulu-
jemy i dziękujemy jej opiekunce naukowej i wychowawczyni, 
pani profesor Jolancie Jakubek. To naprawdę duży sukces. 
Ola nie musiała zdawać matury z języka polskiego (z mocy 
prawa ma najwyższą możliwą ocenę), więcej – Ola ma już za-
gwarantowany indeks na studia polonistyczne. 

Z końcem kwietnia, dokładnie w piątek 28 kwietnia, o 
godzinie 11.50 uroczyście pożegnaliśmy kolejny rocznik 
absolwentów kończących naukę w naszym Liceum. W tym 

OŚWIATA – CO SŁYCHAĆ W KOMOROWSKIM LICEUM?

II Festiwal Nauk Przyrodniczych: wszyscy chętni mogli wykonać doświad-
czenia w pracowni biologicznej



roku jest to dokładnie 100 osób. Zaraz po długim majowym 
„weekendzie” rozpoczęła się matura, już drugi raz według 
nowej formuły. 

Prace uczniów będą oceniane przez tzw. „zewnętrznych” 
egzaminatorów, powołanych przez Okręgową Komisję Eg-
zaminacyjną - według jednakowych, zestandaryzowanych w 
skali całego kraju kryteriów. Wyniki tak przeprowadzonych 
egzaminów są jednocześnie przepustką na wymarzone przez 
uczniów studia, a także pozwalają porównać wyniki uczniów 
naszej szkoły z innymi, z dowolnej części Polski. Rok temu 

wyniki naszych uczniów w wielu przedmiotach wybijały się 
znacznie ponad średnie wojewódzkie, najsłabsze zaś – mieś-
ciły się w średniej. 

Życzymy tegorocznym absolwentom jeszcze lepszych wy-
ników matury oraz aby uczelnie wyższe przyjęły ich bez żad-
nych problemów. 

Od 8 maja wszyscy uczniowie, którzy w tym roku ukoń-
czą gimnazjum i chcieliby uczyć się w dobrej szkole ponad-
gimnazjalnej, mogą składać podania o przyjęcie do komo-
rowskiego liceum. Możemy przyjąć po 32 uczniów do trzech 
klas pierwszych. W klasie tzw. humanistycznej uczniowie 
będą mogli uczyć się w zakresie rozszerzonym języka pol-
skiego, historii i WOS-u, w klasie matematycznej w zakre-
sie rozszerzonym będą nauczane: matematyka, fi zyka i geo-
grafi a, a w klasie przyrodniczej: biologia, chemia i fi zyka. 
Wszelkie informacje niezbędne kandydatom do liceum moż-
na znaleźć w Internecie, na naszej stronie dla kandydatów:
http://www.komorow.edu.pl/rekrutacja.

Zapraszamy wszystkich, którzy mają dostęp do Internetu 
do odwiedzania szkolnej strony pod adresem http://www.ko-
morow.edu.pl. Publikujemy tam wiele bieżących informacji z 
życia liceum oraz całego Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
(w skład którego wchodzi liceum), a także prowadzimy, na ra-
zie jeszcze nieduży, kącik o Komorowie – wolny od polityki, 
sponsorów i reklam – tak prosto z serca.

Tekst i zdjęcia:
Kazimierz Kość

zastępca dyrektora ZSO w Komorowie
do spraw Liceum
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Tegoroczna laureatka Olimpiady Polonistycznej, Aleksandra Kiełczykowska:
– Język polski zawsze był moją pasją...

Zespół kameralny „Gradus ad Parnassum” działający od po-
nad dwudziestu lat w Szkole Podstawowej w Komorowie pod kie-
runkiem nauczyciela muzyki  Sławomira Rymuzy po raz kolejny 
wziął udział w Konkursie Szkolnych Zespołów Instrumentalnych 
organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Przesłuchania konkursowe odbyły się 6 kwietnia 2006 r. 
w Młodzieżowym Domu Kultury w Warszawie przy ul. Ła-

zienkowskiej. Zespół składający się z 14 instrumentalistów 
– uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Komorowie 
wystąpił w reprezentacyjnym składzie: Krysia Filcek, Aga-
ta Pawula – fl ety sopranowe, Paulina Kwaśna - fl et altowy, 
Blanka Jędra – fl et tenorowy, Tomek Madycki – fl et ba-
sowy i Maciek Edelman – gitara. W repertuarze znalazły 
się następujące utwory: FANFARA i HORNPIPE z suity 
„The Fairy Queen” - Henry’ego Purcella, STAIRWAY TO 

HEAVEN – J. Page’a i R. Planta 
oraz PORTSMOUTH – Mike’a 
Oldfi elda.

Po przesłuchaniu wielu ze-
społów z województwa mazowie-
ckiego jury konkursu przyznało 
zespołowi z Komorowa I miej-
sce w kategorii zespołów muzyki 
dawnej oraz Puchar Mazowie-
ckiego Kuratora Oświaty.

Nagrodzone zespoły wystąpi-
ły w Koncercie Laureatów, który 
odbył się 5 maja 2006 r. o godz. 
11.00 w sali koncertowej Akade-
mii Muzycznej im. F. Chopina w 
Warszawie. 

Dalszych sukcesów zawodo-
wych życzy całemu Zespołowi i 
jego Kierownikowi

dyrektor ZSO

Elżbieta Gradowska.

KOLEJNY SUKCES MŁODYCH MUZYKÓW Z KOMOROWA



Spektakl słowno-muzyczny 

PONTYFIKAT JANA PAWŁA II „DAR I TAJEMNICA”

W ramach „Muzycznego maja w Michałowicach”, 
w niedzielę 21 maja po wieczornej mszy w Kościele p.w. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbył się spek-
takl słowno-muzyczny PONTYFIKAT JANA PAWŁA II 
„DAR I TAJEMNICA - poświęcony  I rocznicy śmierci 
naszego Papieża.

Pomysłodawcą i jednym z wykonawców tego spektaklu jest 
znany aktor Jerzy Zelnik. Na rzadkim instrumencie – fl etni 
Pana oraz na cymbałach zagrał, urodzony w Mołdawii Georgij 
Agratina, a walory michałowickich organów w pełni wykorzy-
stał Robert Grudzień. 

W spektaklu Jerzy Zelnik recytował wiersze Karola Woj-
tyły; część I „Tryptyku Rzymskiego”, wątki autobiografi czne z 
„Daru i tajemnicy”, niektóre myśli z wywiadu rzeki „Przekro-
czyć próg nadziei”, fragment „Listu do twórców” oraz testa-
ment Papieża.

– Jan Paweł II sam był człowiekiem kultury, sam był 
twórcą – powiedział w słowie wstępnym do spektaklu Jacek 
Knadel, kierownik Samodzielnego Referatu Kultury w Mi-
chałowicach. – Jak mówił Papież, człowiek powinien aktyw-
nie uczestniczyć w kulturze. Kościół zaś powinien pomagać w 
percepcji kultury. Wtedy bowiem być może człowiek będzie 
lepszym pracownikiem, politykiem, działaczem. 

Spektakl rozpoczął – recytowany przez Zelnika - proroczy 
wiersz Juliusza Słowackiego:

[POŚRÓD NIESNASKÓW - PAN BÓG UDERZA...]

Pośród niesnasków - Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla Słowiańskiego oto Papieża
Otwarty tron.
Ten przed mieczami tak nie uciecze
Jako ten Włoch,
On śmiało jak Bóg pójdzie na miecze;
Świat mu - to proch.

Twarz jego, słońcem rozpromieniona,
Lampą dla sług,
Za nim rosnące pójdą plemiona
W światło - gdzie Bóg.
Na jego pacierz i rozkazanie
Nie tylko lud -
Jeśli rozkaże - to słońce stanie,
Bo moc - to cud.

*

On się już zbliża - rozdawca nowy
Globowych sił,
Cofnie się w żyłach pod jego słowy
Krew naszych żył;
W sercach się zacznie światłości Bożej
Strumienny ruch,
Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy,
Bo moc - to duch.

A trzebaż mocy, byśmy ten Pański
Dźwignęli świat...
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W Michałowicach – ku radości mieszkańców – powstaje 
piękna tradycja organizowania koncertów muzyki poważnej. 
Dzięki inicjatywie i staraniom władz naszej gminy oraz księdza 
proboszcza Leona Firleja, który chętnie otwiera podwoje koś-
cioła dla sztuki. Mieliśmy okazję wysłuchać dwóch koncertów:

KONCERT I - 7 maja, godz. 19.00

Wykonawcy:
prof. Andrzej Chorosiński – organy
Tomasz Woźniak – trąbka
Krzysztof Malicki – fl et
Słowo o muzyce:  Bogusław Kaczyński 

Zostały wykonane utwory następujących kompozyto-
rów:
Johann S. Bach (1685-1750), Seviero Mercadante (1795-1870), 
Giovanni B. Viviani (1638-1692?), Claude A. Debussy 
(1862-1918), Nicolo Paganini (1782-1840), Antonio Vivaldi 
(1678-1741), Marc A. Charpentier (1636-1704), Leon Boëll-
mann (1862-1897) 

KONCERT II - 21 maja, godz. 19.00
poświęcony ojcu świętemu Janowi Pawłowi II spektakl słow-

no–muzyczny pt. „Pontyfi kat Jana Pawła II - dar i tajemnica”

Poniżej umieszczamy relację z tego spektaklu.

Wykonawcy:
Jerzy Zelnik (Warszawa) – aktor

Georgij Agratina (Kijów) – fl etnia Pana, cymbały
Robert Grudzień (Radom) – organy, fortepian
Scenariusz, pomysł: Jerzy Zelnik
Kierownictwo muzyczne: prof. Georgij Agratina

Poezja Karola Wojtyły – wiersze, część I „Tryptyku rzym-
skiego”; wątki autobiografi czne z „Daru i tajemnicy”, niektóre 
myśli z wywiadu rzeki „Przekroczyć próg nadziei”, fragment 
„Listu do twórców”.

ZAPRASZAMY NA III KONCERT – 4 czerwca, godz. 19.00

Wykonawcy:
Cz. 1. Andrzej Ginko (Wiedeń) – organy
Cz. 2. Katarzyna Wiwer-Monita (Kraków) – sopran
Irena Czubek-Davidson (Kraków) – harfa
Lindsay Davidson (Linlithgow – Szkocja / Kraków) – dudy 
szkockie

Zostaną wykonane utwory następujących kompozy-
torów:
Antonio Vivaldi (1678-1742), Feliks Nowowiejski (1877-
1946), Johann S. Bach (1685-1750), Johann S. Bach (1685-
1750), 5. August G. Ritter (1811-1885), 6. Georg F. Haendel 
(1685-1759) 

Pełna informacja o koncertach znajduje się na:
www.michalowice.pl

K U LT U R A  –  N I E C H  B R Z M I  M U Z Y K A …

P O N T Y F I K A T  J A N A  PA W Ł A  I I  „ D A R  I  T A J E M N I C A



Więc oto idzie - Papież Słowiański,
Ludowy brat...
Oto już leje balsamy świata
Do naszych łon,
Hufi ec aniołów - kwiatem umiata
Dla niego tron.
On rozda miłość, jak dziś mocarze
Rozdają broń,
Sakramentalną moc on pokaże,
Świat wziąwszy w dłoń.

*

Gołąb mu słowa - słowem wyleci,
Poniesie wieść,
Nowinę słodką, że Duch już świeci
I ma swą cześć;
Niebo się nad nim - piękne otworzy
Z obojgu stron,
Bo on na tronie stanął i tworzy
I świat - i tron.

On przez narody uczyni bratnie,
Wydawszy głos,
Że duchy pójdą w cele ostatnie
Przez ofi ar stos.
Moc mu pomoże sakramentalna
Narodów stu,
Że praca duchów - będzie widzialna
Przed trumną tu.

*

Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość,
Robactwo - gad,
Zdrowie przyniesie - rozpali miłość
I zbawi świat.
Wnętrza kościołów on powymiata,
Oczyści sień,
Boga pokaże w twórczości świata,
Jasno jak dzień.

…i oto 16 października 1978 roku mamy Papieża, w dniu 
świętej Jadwigi Śląskiej.

„Kapłan musi emanować radością swojego powołania, bo 
człowiek jest smutny. Kapłan musi promieniować swoją radoś-
cią z powołania. To jest świadectwo, skuteczne świadectwo”. 
„Papież jest człowiekiem radości i nadziei” – rozbrzmiewały w 
michałowickim kościele słowa naszego Papieża. „Śmierć jest 
wielką tajemnicą, którą trzeba otoczyć wielkim szacunkiem. 
Stwórca tak sprawił, że starość w sposób niemal naturalny 
oswaja ze śmiercią. Starość jest czasem żniw”. 

Karol Wojtyła

Co mi mówisz?

Co mi mówisz górski strumieniu?
W którym miejscu ze mną się spotkasz?
Ze mną, który także przemijam?...

Zatrzymaj się
- to przemijanie ma sens!

Potok się nie zdumiewa,
lecz zdumiewa się człowiek!

Kiedyś temu zdumieniu
nadano imię „Adam”.
Zatrzymaj się...
...we mnie jest miejsce spotkania
„z Przedwiecznym Słowem”

Jeśli chcesz znaleźć źródło
musisz iść do góry, pod prąd.
Gdzie jesteś źródło?
Cisza.
Dlaczego milczysz?
Jakże starannie ukryłeś
tajemnicę twego początku.

Pozwól mi wargi umoczyć
w źródlanej wodzie,
odczuć świeżość.
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Jerzy Zelnik

Fletnia Pana – rzadki instrument
Cd. str. 10



Recytowane przez Jerzego Zelnika, przy akompaniamen-
cie fl etni Pana, cymbałów i organów – słowa naszego Papieża 
wzruszyły publiczność – parafi an michałowickiego kościoła. 
Dlatego aktorowi i muzykom mieszkańcy Michałowic i Opa-
czy podziękowali bijąc brawo na stojąco. 

– Jestem wdzięczny za to, że usłyszałem cymbały – po-
wiedział po zakończeniu spektaklu ks. proboszcz Leon Firlej. 
– Na myśl przyszedł mi do głowy Jankiel. Mógłby pan zagrać z 
Jankielem (słowa skierowane do muzyka Georgija Agratina).

– Usłyszeliśmy o życiu Jana Pawła II, o jego dążeniu do 
tego źródła, od którego ciągle się zaczyna; od tego źródła, 
do którego idzie się pod prąd – kontynuował ks. proboszcz. – 
Mistrz słowa Jerzy Zelnik powiedział, jak do tego źródła iść. 

– To nie był wieczór słowno-muzyczny, ale wieczór modli-
twy – podsumował artystyczne wydarzenie ks. proboszcz Leon 
Firlej.

Stanisław Szałapak

D N I  G M I N Y  M I C H A Ł O W I C E  –  1 0 . 0 6 . 2 0 0 6
Ustalony został już termin i miejsce obchodów „DNI GMINY MICHAŁOWICE – 2006”.

 Tegoroczne obchody będą miały miejsce w Michałowicach w dniu 10 czerwca 2006 r.
W ubiegłym roku w Komorowie dla mieszkańców gminy grał i śpiewał Muniek Staszczyk z T.Love,

w tym zagra i zaśpiewa DLA MIESZKAŃCÓW GMINY – KRZYSZTOF CUGOWSKI wraz z BUDKĄ SUFLERA.

ZAPACHY

Powiem to bez wątpienia,
mam duży narząd powonienia.

Nieczuły jednak na zapachy,
podobnie jak u reszty ludzi.

Zapachów myślę jest bez mała,
wie o tym pszczółka mała.

Wie pies, kot, koń i kogut,
ssak, ptak, gad i owad.

Czy ktoś mnie zapachów nauczy.
Przedstawi je mojej duszy.

Są piękniejsze niż kolory.
Są wspanialsze niż dźwięki.

Ale - nie umiemy ich zebrać.

UTRATA

Rodzice moi,
na Wólce leżą w spokoju.
Ślad po nich pozostał,
w nazwisku, pamięci, na zdjęciach.
Drzew wsadzonych kilka,
ogrodzony ogród z domkiem niewielkim.
Nieodległa Utrata, Komorów o miedzę,
a ja pod drzewem z wnuczką siedzę.

Roman Woźniak
Pęcice Małe, 14 sierpnia 1998 roku

Autor: rocznik 1942. Urodzony i wychowany w Warsza-
wie. Od lat 60-tych obecny nad Utratą. Instruktor harcer-
ski, turysta, od młodości związany z lotnictwem, później 
pasażerskim. Latanie zakończył na odrzutowcach. Piszący 
do szufl ady. Emeryt.

K Ą C I K  P E G A Z A
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Publiczność dziękowała artystom na stojąco

P O N T Y F I K A T  J A N A  PA W Ł A  I I  „ D A R  I  T A J E M N I C A  (CD. ZE STR 9)

Artyści kłaniają się publiczności
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Pierwsze w powiecie

Po raz kolejny na przestrzeni kilku lat Biblioteki Publicz-
ne Gminy Michałowice okazały się najlepszymi placówkami 
w powiecie pruszkowskim. Jak wynika z analizy, przygoto-
wanej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę 
Główną Województwa Mazowieckiego, nasze biblioteki są na 
pierwszym miejscu w następujących kategoriach: wielkości 
księgozbiorów, liczby czytelników oraz zakupu nowości wy-
dawniczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

Biblioteki naszej gminy to trzy placówki - w Michałowi-
cach, jej fi lia w Nowej Wsi oraz w Komorowie. Nasz łączny 
księgozbiór to 55 081 woluminów, z którego w minionym roku 
korzystało 2 242 czytelników, wśród nich przeważającą grupę 
stanowili uczniowie i studenci. 

W roku ubiegłym nasze placówki zakupiły 2 767 nowości 
wydawniczych, takimi zakupami nie mogą pochwalić się inne 
biblioteki powiatu.

Wszystko to dzięki zrozumieniu potrzeb czytelniczych 
przez Radę Gminy, która co roku przekazuje nam wystarcza-
jącą dotację celową.

Dysponując odpowiednimi środkami staramy się tak 
kształtować księgozbiory, by każdy czytelnik mógł w naszych 
placówkach znaleźć interesujące lektury.

Biblioteki gminy zatrudniają łącznie pięć osób, wszystkie 
mają wykształcenie bibliotekarskie, w tym dwie wyższe. Jeste-
śmy więc profesjonalistami i w tym co robimy, nie ma żadnej 
przypadkowości. Nasi nowi użytkownicy (często mieszkańcy 
ościennych gmin) są mile zaskoczeni proponowaną ofertą no-
wości wydawniczych, zawartością księgozbiorów oraz kompe-
tentną i miłą obsługą.

Każda z naszych placówek dysponuje sprzętem kompu-
terowym, kserografi cznym oraz stanowiskami internetowymi 
dla czytelników.

Sprzęt komputerowy został zakupiony w 2004 r. z dotacji 
Urzędu Gminy, a w roku ubiegłym biblioteka w Komorowie 
oraz fi lia w Nowej Wsi otrzymały z Ministerstwa Edukacji 

i Nauki po trzy komputery wraz z oprogramowaniem w ra-
mach programu IKONKA, mającego na celu zapewnienie po-
wszechnego dostępu do Internetu.

Mimo skromnej obsady kadrowej w michałowickiej biblio-
tece podjęte zostały prace nad utworzeniem komputerowego 
katalogu księgozbioru. W chwili obecnej baza ta zawiera 3 178 
rekordów i obejmuje książki zakupione po 2003 roku.

Od lat naszą największą bolączkę stanowią zbyt małe i 
przypadkowe lokale. Stale powiększające się księgozbiory 
oraz zwiększająca się liczba czytelników powodują, że zmu-
szeni jesteśmy do pracy w coraz większej ciasnocie.

Przewidywana poprawa sytuacji lokalowej nastąpi jedynie 
w placówce komorowskiej, gdzie w drugiej połowie 2005 r., 
dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu operacyjnego „Rozwój in-
frastruktury kultury oraz wzrost efektywności zarządzania kul-
turą” rozpoczął się kompleksowy remont połączony z moder-
nizacją i wyposażeniem domu po pisarce Marii Dąbrowskiej, 
w którym mieści się biblioteka. W wyniku przeprowadzonych 
prac dla potrzeb czytelniczych zostaną przystosowane piwnice 
budynku, a dla celów administracyjnych poddasze.

W imieniu naszych czytelników dziękujemy Panu Wójto-
wi oraz Radzie Gminy, że dzięki przyznawanej nam dotacji 
jesteśmy w stanie prowadzić swą działalność na tak wysokim 
poziomie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zaprasza-
my do odwiedzenia naszych lokali.

Biblioteka w Michałowicach, ul. Szkolna 15, tel. 723-86-00
(budynek Szkoły Podstawowej)
pon., pt.: 12.00–18.00; śr., czw.: 10.00-15.30

Filia w Nowej Wsi, ul. Główna 52 A, tel. 758-28-72
(budynek Gminnego Przedszkola)
wt., czw.: 12.00–18.00

Biblioteka w Komorowie, ul. Kraszewskiego 3, tel. 758-01-84
Nieczynna do odwołania z powodu remontu
 

dyrektor Biblioteki w Michałowicach
mgr Ewa Kisiel

B I B L I O T E K I  G M I N N E

PIERWSZY DOM W MICHAŁOWICACH

Pierwszy murowany dom w Michałowicach (chodzi o 
Osiedle Michałowice) znajduje się obok budynku Urzędu 
Gminy. 

Wybudowali go na początku lat 30-tych XX wieku państwo 
Ostrowcy. Żeby z rodziną nie tułać się po wynajętych mieszka-
niach, pan Czesław Ostrowski wziął kredyt w banku, w którym 
pracował jako urzędnik i kupił od Barbary hrabiny Grochol-
skiej (tak wpisywano „godność” hrabiny w dokumentach, np. 
notarialnych) działkę o powierzchni 3000 m2 w szczerym polu 
w „Dobrach Ziemskich Michałowice, gminy Skorosze, powia-
tu warszawskiego” - jak wtedy pisano w aktach notarialnych 
nielicznych wtedy właścicieli posesji w Michałowicach w la-
tach 30-tych.

Jak powiedział mi dwa dziesięciolecia temu Ostrowski: - 
Był to pierwszy murowany dom w miejscowości Michałowice. 
Inny budynek mieszkalny, taki bardziej prowizoryczny, drew-
niany stanął nieco wcześniej od mojego. 

Codziennie rano pan Ostrowski polami szedł do stacji 
EKD (Elektrycznej Kolei Dojazdowej - teraz WKD) w Opa-

czy. W Michałowicach jeszcze nie było przystanku EKD. W 
deszczowe dni musiał zakładać kalosze, by nie zabłocić butów 
i spodni. Po powrocie z banku pracował na swojej posesji. Ro-
dzina wprawdzie zamieszkała w nowym, murowanym domu, 
ale pozostało jeszcze wiele budowlanych prac do wykonania. 

Tak mijały lata. 
Krótko po wybudowaniu domu, kiedy wielki światowy kry-

zys dotarł do Polski, szef poprosił pana Ostrowskiego na roz-
mowę. Pan Ostrowski bardzo dobrze pamiętał tę rozmowę: 
- Niektórzy koledzy zostali zwolnieni z pracy. Ja usłyszałem od 
pracodawcy, że zarząd banku jest zadowolony z mojej pracy, 
ale ze względu na trudną sytuację muszą mi obniżyć pensję. 
Podziękowałem, że nie zostałem zwolniony.

Już w XX-leciu międzywojennym państwo Ostrowscy my-
śleli o emeryturze. Jako emeryci na każdą zimę chcieli wy-
jeżdżać na zimę na południe Francji. W ten sposób mogliby 
zaoszczędzić - życie na południu Francji miało kosztować ich 
mniej niż w Polsce - i spędzić zimowe miesiące w łagodniejszym 
klimacie. (W tamtych czasach polskie zimy były mroźne).

W czasie wojny, żeby przeżyć, państwo Ostrowscy musieli 
sprzedać pół swojej działki. Na sprzedanej „połówce” stoi dom, 
który został zaadaptowany na Urząd Gminy.

Z  H I S T O R I I  G M I N Y

Cd. str. 12



1 sierpnia 1944 roku pan Ostrowski poszedł z najstarszym, 
18-letnim synem walczyć w powstaniu warszawskim. Walkę 
z okupantem uważał za coś oczywistego, niepodlegającego 
dyskusji. W pierwszym dniu powstania syn został ranny - kula 
utkwiła w wątrobie. Młody człowiek umierał w nocy - 8 godzin, 
na oczach ojca. Kiedy Ostrowski opowiadał mi tę historię po 
pół wieku, miał łzy w oczach.

Po wojnie Czesław Ostrowski został dyrektorem jedne-
go z wydawnictw „Ruchu”. (później RSW „Prasa - Książka 
- Ruch”) - na stanowisku tym pracował do emerytury, czyli do 
drugiej połowy lat 60-tych ubiegłego stulecia.

Należał do tych mieszkańców, którzy najbardziej przyczynili 
się do rozwoju Osiedla Michałowice. Razem ze swoimi kolegami 
doprowadził w 1948 r. do budowy pierwszej szkoły w Michałowi-
cach. Kilku, kilkunastu społeczników - w tym Czesław Ostrowski, 
nierzadko z jego inicjatywy - realizowali takie inwestycje, jak: 
utwardzanie dróg, budowa chodników, gazyfi kacja osiedla itp. 

Kiedy państwo Ostrowscy byli już w podeszłym wieku, po-
darowali większość swojego bogatego księgozbioru jednej z 
bibliotek. 

Pod koniec życia Czesław Ostrowski został sam. Drugi syn 
zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, a córka w Australii, zaś 
żona zmarła kilka lat przed nim. Niemal do końca zajmował 
się sprawami osiedla - był przewodniczącym Komitetu Budo-
wy Kanalizacji Deszczowej i Melioracji.

Zmarł w wieku dziewięćdziesięciu jeden lat w 1992 r. 
Wszyscy, którzy przychodzą do Urzędu Gminy w Michałowi-
cach, oglądają dom Czesława Ostrowskiego – wejście do urzę-
du znajduje się naprzeciw jego posesji. 

Stanisław Szałapak

KUBISTYCZNA WILLA W KOMOROWIE
BUDOWNICZEGO PORTU W GDYNI

Niedaleko stacji WKD w Komorowie znajduje się willa 
Tadeusza Apolinarego Wendy – inżyniera, który w XX-leciu 
międzywojennym budował port w Gdyni.

Po 123 latach zaborów II Rzeczypospolita otrzymała do-
stęp do morza. Gdańsk został „wolnym” miastem, co spowo-
dowało, że Niemcy utrudniali Polakom korzystanie z portu. 
Polska zaczęła więc budować port w biednej rybackiej wiosce 
– w Gdyni. 

Tadeusz Apolinary Wenda (1863-1948) - inżynier ko-
munikacji, budowniczy linii kolejowych w Rosji i Królestwie 

Polskim oraz portów - od 1920 do 1937 roku projektował i 
budował port w Gdyni. 

Inżynier z taką praktyką należał do ścisłej elity. Z myślą 
o emeryturze postawił więc willę w Komorowie, oddaloną o 
5 minut „spacerkiem” od stacji EKD. Na działce 1500 m2 sta-
nął kubistyczny dom. To znaczy z płaskim dachem w kształ-
cie pudełka. Ten nurt w sztuce to nie tylko prace P. Picassa 
i G. Braque’a z drugiego dziesięciolecia XX wieku, ale rów-
nież „rozbicie przedmiotu na elementy zgeometryzowane” 
w architekturze – czyli na „kuby”. „Kubistyczny” dom wybu-
dowany w latach 30-tych ubiegłego stulecia był postrzegany 
jako niezwykle nowoczesny, wręcz awangardowy. (Taka jest 
kubistyczna geneza PRL-owskich „pudełek”, czyli domów z 
płaskim dachem, które tak często budowano w latach 60-tych 
ubiegłego wieku – o czym raczej nie pamiętamy).

Tadeusz Apolinary Wenda odszedł na emeryturę w 1937 
roku w wieku 74 lat. Niedługo cieszył się dobrobytem. Dwa 
lata później wybuchła wojna. 

W 1944 roku po powstaniu warszawskim przez dom prze-
szły tłumy warszawiaków. Rodzina Wendów udzielała im po-
mocy. Willa stopniowo ulegała zużyciu. Po wojnie inżyniera 
nie było już stać na remont. 

Mijały dziesięciolecia, a rodzinie Wendów brakowało środ-
ków nawet na uszczelnienie dachu. Grube mury z solidnej cegły 
jednak zachowały się dobrze, a zacieki zostały zatynkowane.

Z synem budowniczego Gdyni rozmawiałem dwa dziesię-
ciolecia temu. Mój rozmówca kategorycznie stwierdził, że nie 
sprzeda willi – pamiątki rodzinnej.

Zdjęcie willi budowniczego Gdyni zostało zrobione na po-
czątku maja 2006 r.

Stanisław Szałapak
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Willa inżyniera Tadeusza Apolinarego Wendy



Uchwała Nr XL/349/2006
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie  rozpatrzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Michałowice za 2005 rok i udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice

Rada Gminy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 
Wójta z wykonania budżetu za 2005 r., opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz wnioskiem Komi-
sji Rewizyjnej udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium.

Dochody budżetu gminy w 2005 r. zostały wykonane w 
kwocie 45 413 560 zł, co stanowi 99,58% planu, wydatki za-
mknęły się kwotą 49 358 652 zł, co stanowi 82,67% planu.

Uchwała Nr XL/350/2006
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
na 2006 rok

Dokonano zmian w planie inwestycyjnym budżetu gminy:
–  zwiększono środki fi nansowe na budowę kanalizacji sa-

nitarnej w ul. Środkowej (cześć I) i Akacjowej w Opaczy 
Kolonii o kwotę 170.000 zł w zakresie zadań kontynuowa-
nych, a zmniejszono wydatki związane z budową kanalizacji 
sanitarnej w ul. Środkowej (część II) i w ul. Borowskiego o 
kwotę 130.000 zł oraz wydatki na opracowanie dokumenta-
cji projektowej kanalizacji sanitarnej o kwotę 40.000 zł,

–  zwiększono środki fi nansowe na budowę sali sporto-
wej wraz z zapleczem przy szkole w Nowej Wsi o kwo-
tę 190.000 zł, a zmniejszono wydatki na zakup mienia 
komunalnego (nieruchomości) o kwotę 100.000 zł oraz 
zmniejszono wydatki o kwotę 90.000 zł na opracowanie 
dokumentacji projektowej dla ulic Gminy,

–  zwiększono środki fi nansowe na budowę ciągu pieszo-
-jezdnego w ul. Bukowej i Jaworowej w Michałowicach 
o kwotę 20.000 zł, a zmniejszono wydatki o taką samą 
kwotę 20.000 zł na budowę chodnika w ul. Ks. Woźniaka 
w Suchym Lesie,

–  wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne związane z bu-
dową kanalizacji sanitarnej w ul. Bez Nazwy w Komorowie 
Wsi w kwocie 141.000 zł. Środki w kwocie 141.000 zł pocho-
dzić będą z wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji.

Uchwała Nr XL/352/2006
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie opłaty za odprowadzenie 1 m3 ścieków
z gospodarstw domowych i pozostałych użytkowników,

do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) i art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. 
Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy 
uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się opłatę za 1 m3  ścieków w wysokości 2,73 zł 

brutto. 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Michałowice.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr XLVIII/359/2001 Rady Gminy 

Michałowice z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie odpłatno-
ści za odprowadzanie 1 m3 ścieków, z gospodarstw domo-
wych i pozostałych użytkowników, do kanalizacji sanitar-
nej na terenie gminy Michałowice.

§ 4  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

* * *
Rada Gminy Michałowice ustaliła na wniosek Wójta, 
po szczegółowej debacie w Komisjach i na swoim po-
siedzeniu, opłatę za 1 m3 ścieków w wysokości 2,73 zł 
brutto. Dotychczasowa stawka za odprowadzenie 1 m3 
ścieków ustalona została w 2001 r. i wynosiła 2,50 zł 
brutto. Powyższa podwyżka wynikła przede wszystkim 
z uwagi na podniesienie od dnia 1 kwietnia br. opła-
ty za odbiór ścieków przez MPWiK w Warszawie, które 
odbiera wszystkie ścieki z terenu naszej gminy. Pomi-
mo podwyżki gmina będzie w dalszym ciągu dotować 
wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z ogólnodo-
stępnego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gmi-
ny. Nieprzyznanie dotacji przez gminę spowodowałoby 
konieczność ustalenia stawki za zrzut 1 m3 ścieków w 
wysokości 3,86 zł brutto. Wynika stąd, że gmina będzie 
w dalszym ciągu dotować zrzut ścieków. Dotacja gminy 
za 1 m3 zrzuconych ścieków wynosić będzie 1,13 zł.

Uchwała Nr XL/353/2006
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXIX/346/2006
Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006 r.

w sprawie zasad przyznawania i sposobu odpłatności
za usługi opiekuńcze

W związku z opinią nadzoru prawnego ze strony 
Wojewody Mazowieckiego dokonano formalno–prawnej 
zmiany brzmienia § 8 uchwały Nr XXXIX/346/2006 
podjętej na poprzedniej sesji Rady. Obecnie § 8 uchwały 
Nr XXXIX/346/2006 ma brzmienie:
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„Kierownik ośrodka pomocy społecznej lub inna osoba, 
której na wniosek kierownika ośrodka pomocy Wójt udzie-
lił upoważnienia, wydaje decyzje administracyjne o rodzaju, 
liczbie godzin przyznanych usług oraz wysokości odpłatności 
za godzinę usługi”.

Uchwała Nr XL/354/2006
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia
dla Wójta Gminy Michałowice

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wynagrodze-
nia dla Wójta Gminy Michałowice. Ustalono wynagrodze-
nie w wysokości 8.651,00 zł brutto. Od maja Wójt będzie 
otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 5.647 zł netto.
 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości

Uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 
175, poz. 1459) mieszkańcy naszej Gminy będący użytkow-
nikami wieczystymi nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Michałowice mogą składać wnioski o przekształ-
cenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości.

Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie interneto-
wej Gminy Michałowice www.bip.michalowice.pl.

Druk wniosku można również otrzymać w Urzędzie 
Gminy w Michałowicach w Referacie Geodezji i Rolni-
ctwa – pokój nr 23 (II piętro) tel. 723-93-37, fax 723-81-78, 
e-mail: geodezja@michalowice.pl.

Na stronie internetowej można również zapoznać się 
z przykładowo wypełnionym wnioskiem.
 

Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwia-
ny jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości (w przypadku braku przesłanek 
ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie decy-
zji administracyjnej o odmowie bądź umorzeniu postępowa-
nia w sprawie). Terminy załatwienia sprawy określają prze-
pisy ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

Ostateczna decyzja o przekształceniu będzie stanowiła 
podstawę wpisu własności w księdze wieczystej prowadzo-
nej dla tej nieruchomości.

Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształ-
cenie można wnosić jednorazowo lub w ratach rocznych 
(do 10 lat). W przypadku rat ustanawiana będzie na rzecz 
Gminy Michałowice hipoteka na nieruchomości.

Termin składania przedmiotowych wniosków upływa 
z dniem 31 grudnia 2012 r.

Informuję, że Rada Gminy Michałowice w swojej 
uchwale Nr XXXVIII/340/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 47 poz. 1526) wyraziła zgodę na 
udzielenie bonifi katy od opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomo-
ści w wysokości:
–  83% odnośnie nieruchomości wykorzystywanych na cele 

mieszkaniowe, od których pobiera się opłatę roczną za 
oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

–  85 % odnośnie nieruchomości wykorzystywanych na cele 
mieszkaniowe, od których nie pobiera się opłaty rocz-
nej za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, 
w związku z wniesieniem jednorazowej opłaty za cały 
okres użytkowania wieczystego. 

Chcę zaznaczyć, że wysokość bonifi katy w naszej gminie 
jest bardzo duża. Przykładowo w Warszawie Rada Miasta 
Warszawy w tym roku podjęła uchwałę o przyznaniu boni-
fi katy w wysokości 60% od opłaty.

Należy podkreślić, że organ wydający decyzję o prze-
kształceniu (Wójt Gminy Michałowice) ma obowiązek 
prawny żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifi ka-
cie po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało 
przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od 
dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość 
na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia 
bonifi katy. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w 
rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami, spółdzielni mieszka-
niowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na 
rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształ-
cono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo 
własności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach or-
gan może odstąpić od żądania zwrotu bonifi katy, za zgodą 
Rady Gminy Michałowice (art. 4 ust 5 ustawy z dnia 29 lip-
ca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczyste-
go w prawo własności nieruchomości  

Wójt Gminy Michałowice
Roman Lawrence
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URZĄD GMINY MICHAŁOWICE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA:
– Inspektora ds. inwestycji (inżynieria sanitarna – kanalizacja)

– Inspektorów ds. inwestycji (inżynieria drogowa)
– Inspektora/Podinspektora ds. księgowości budżetowej

Szczegóły na stronie internetowej gminy http: //bip. michalowice. pl

O G Ł O S Z E N I E



KOMUNIKAT

Podaje się do wiadomości mieszkańców gminy Michało-
wice, że Wojewoda Mazowiecki wydał Rozporządzenie nr 
8 z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ogólnej powierzchni 
przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfi nowego i konopi 
włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2006 r.

Zgodnie z tym Rozporządzeniem na terenie Gminy Mi-
chałowice obowiązuje zakaz uprawy maku oraz konopi.

ZAGUBIONE ZWIERZAKI

Uprzejmie informujemy, że - zgodnie z prośbami miesz-
kańców - na stronie internetowej Gminy Michałowice www.
michalowice.pl została zainstalowana pod odnośnikiem „Za-
gubione Zwierzaki” podstrona, na której mieszkańcy mogą 
zamieszczać bezpłatne ogłoszenia o zgubionych lub znalezio-
nych zwierzętach.

Prosimy o przesyłanie własnych tekstów ogłoszenia, które 
zostanie zamieszczone na stronie (mogą być również zdjęcia) 
– na adres mailowy: zwierzaki@michalowice.pl. 

W przypadku braku dostępu do Internetu ogłoszenia 
można również złożyć w sekretariacie urzędu oraz na miejscu 
zeskanować zdjęcia.

Jednocześnie informuję, że znalezione na terenie Gminy 
zwierzęta są przekazywane do Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Korabiewicach, które prowadzi Fundacja „Niedź-
wiedź”; Korabiewice 11, 96-330 Puszcza Mariańska
e-mail: korabiewice@empatia.pl
tel. 0502-279-920 
http://www.dajmudom.pl

APEL DO WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT DOMOWYCH

DBAJMY O CZYSTOŚĆ NASZYCH ULIC!
Szanowni Mieszkańcy Gminy Michałowice przypomina-

my, że do właścicieli zwierząt domowych należy obowiązek 
usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy oraz inne 
zwierzęta domowe z terenów przeznaczonych do publicznego 
użytku, takich jak: chodniki, ulice, place, zieleńce.

Obowiązek ten jest zawarty w uchwale Rady Gminy Mi-
chałowice nr XLIV/191/97 z dnia 23 września 1997 r. w spra-

wie szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na 
terenie Gminy Michałowice.

Niestety, obowiązek ten, co potwierdzają liczne interwen-
cje do Wójta Gminy, jest nagminnie łamany. 

Sprzątanie po psach jest ważne, nie tylko ze względów 
estetycznych, ale również ze względu na bezpieczeństwo na-
szego zdrowia. Najbardziej niebezpieczne dla ludzi - szczegól-
nie dla dzieci - są jaja pasożytów, które znajdują się w odcho-
dach psów. Mogą być powodem wielu poważnych chorób.

Liczymy na zrozumienie i zaangażowanie właścicieli czwo-
ronogów. Komu nie przeszkadzają psie odchody na ulicach i 
skwerach? To, czy znikną z naszego krajobrazu, zależy tylko 
od właścicieli czworonogów.

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na spotkanie założycielskie Michałowickie-
go Klubu Turystyki Rowerowej – 9 czerwca, poniedziałek, 
godz. 18.45 w budynku Szkoły Podstawowej w Michałowicach. 
Celem zakładanego klubu jest szerzenie zdrowego trybu życia 
poprzez uprawianie rowerowej turystyki. Przy okazji odbywanych 
wypraw można poznawać urocze zakątki Gminy Michałowice.
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Panu

PAWŁOWI ZACNEMU
Wiceprzewodniczącemu

Rady Gminy Michałowice

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA

Ś † P

STANISŁAWA ZACNEGO

składają

Rada Gminy, Wójt Gminy

oraz pracownicy Urzędu Gminy Michałowice

K O M U N I K A T Y

Od grudnia 2004 r. właściciele nieruchomości położonych 
przy ul. Warszawskiej w Komorowie-Granicy, w części przyle-
głej do torów, stopniowo przyłączali się do gminnej sieci ka-
nalizacji sanitarnej. Od chwili przyłączenia się do kanalizacji 
sanitarnej nie uiszczali opłat za ścieki.

Wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji jest okoliczność związa-
na z odejściem z pracy w Urzędzie Gminy pracownika – in-
spektora ds. kanalizacji sanitarnej. Inspektor pełniący nadzór 
nad budową kanalizacji w ul. Pruszkowskiej w Komorowie-
-Granicy otrzymał niespodziewaną przez niego propozycję 
dobrze płatnej pracy na stanowisku dyrektorskim w dużej 
fi rmie. Za obopólnym porozumieniem stron, w bardzo szyb-
kim czasie, odszedł z pracy w urzędzie. Odchodząc z pracy nie 
przekazał informacji, że po zakończeniu budowy kanalizacji 
w ul. Warszawskiej nie zostały zawarte umowy z mieszkań-
cami na odbiór ścieków. W wyniku niezawarcia umów przez 
okres 12–14 miesięcy niektórzy z właścicieli nieruchomości z 
ul. Warszawskiej nie płacili za zrzucone ścieki. 

W marcu tego roku jeden z właścicieli nieruchomości 
zgłosił na sesji Rady Gminy, że nie ma zawartej umowy za od-
bierane przez gminę ścieki. Na przełomie marca i kwietnia za-
warto umowy z właścicielami, którzy korzystają z kanalizacji.

Kończąc, biję się w piersi, że z mojej winy właściciele 9 nie-
ruchomości nie płacili przez około 12–14 miesięcy za ścieki. 
Tym samym naraziłem gminę na straty. Zwrócę się do właści-
cieli nieruchomości o uiszczenie należności za ten okres. Nie 
wiem, jak zareagują na tę prośbę, ale mogę zapewnić Radę 
Gminy, że pokryję straty gminy z własnych środków fi nanso-
wych. A od strony organizacyjnej podjąłem kroki zmierzające 
do zmiany istniejącej procedury budowy kanalizacji sanitar-
nej. Właściciele nieruchomości będą podpisywali umowy za 
odbiór ścieków z terenu ich nieruchomości równocześnie z 
umową na budowę kanalizacji. Z umowy wynikać będzie, że 
z chwilą odebrania przyłącza kanalizacyjnego łączącego ko-
lektor kanalizacyjny w ulicy z budynkiem powstaje obowiązek 
płatności za odbierane ścieki.

Wójt Gminy Michałowice
 Roman Lawrence

M O J A  W I N A . . .
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P O Ż Y T E C Z N E  T E L E F O N Y

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 34, 

sekretariat@michalowice.pl, 
www.michalowice.pl

Wójt TEL. 723 81 78, 
 Z-ca Wójta TEL: 723 93 31 
Sekretarz TEL. 723 88 02, 
Skarbnik TEL: 723 84-08, 

Rada Gminy TEL. 723 93 38, 
Sprawy Obywatelskie TEL. 723 87 55, 

Finanse i podatki TEL. 723 84 08, 
Inwestycje TEL. 723 93 35, 

Ewidencja działalności gospodarczej TEL. 723 93 45, 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

TEL. 723 93 55, 
Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania 

przestrzennego 
TEL. 723 93 36, 

Geodezja, gospodarka gruntami, rolnictwo
 TEL. 723 93 37, 

Kasa TEL. 723 84 08 czynna poniedziałek 
9.30–12.00 oraz 13.00–16.00; 

wtorek–piątek 8.30–12.00 oraz 13.00–15.00

POLICJA
Komisariat Policji w Regułach 
TEL. 723 41 70 (całodobowo) 

Komendant TEL. 723 73 27, kom. 0–503 166 500
Komenda Powiatowa TEL. 758 60 81

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 
W PRUSZKOWIE

Telefon alarmowy 758 77 01

GMINNY OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ TEL. 758 27 93

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-
-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 

TEL. 758 26 63

STAROSTWO POWIATOWE TEL. 738 14 00
Referat drogowy TEL. 738 15 56, 738 15 57, 

738 15 59

POG O TOWIE ENERGETYCZNE
Rejon Pruszków TEL. 738 23 00

Rejon W-wa (ul. Włodarzewska) TEL. 821 52 11

POGOTOWIE GAZOWE
awarie 992

braki w dostawie gazu TEL. 758 85 46 w. 201

OŚWIETLENIE ULICZNE
konserwator oświetlenia TEL. 720 39 07

konserwacja na terenie Opaczy cz. m. zasilanej 
przez Z. E. W-wa 
 TEL. 886 48 26

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ 
I KANALIZACYJNEJ

SUW Komorów TEL. 758 09 17 
kom. 502 721 392, 502 721 394, 502 721 395, 

502 721 379
sieć wodociągowa na terenie Osiedla 

Michałowice MPWiK Zakład 
Pruszków TEL. 758 64 79 w. 53

PRZYCHODNIE LEKARSKIE
'Arka' Komorów, ul. Berylowa 34, 

TEL. 758 00 85
'RES-MED.' Michałowice, ul. Ludowa 7, 

TEL. 753 04 04
'Przychodnia Lekarska – ZDROWIE', 

Komorów, ul. Turkusowa 5, 
TEL. 759 16 57

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH 
ZWIERZĄT FUNDACJI 'NIEDŹWIEDŹ', 

KORABIEWICE 11, 96-122 PUSZCZA 
MARIAŃSKA

Pani Victorija Radulovic TEL. 0–698 66 33 04, 
victorija@op.pl

APTEKI
'Leśna', Komorów, ul. Ceglana, TEL. 758 02 21

'Ostoja', Komorów, ul. Berylowa 34, TEL. 758 00 82
Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24, TEL. 758 27 25

Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 9, 
TEL. 723 91 83

Zredagował: Stanisław J. Szałapak

Opacz Kolonia

e-mail: szalapaksj@epf.pl

Skład i druk – Oficyna Drukarska 
ul. Sokołowska 12A, 01-142 Warszawa 

tel./fax: 0-22 632 83 52
e-mail: info@oficyna-drukarska.pl


