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Oświata w Gminie Michałowice

W sferze społecznych celów Gminy Mi-
chałowice poczesne miejsce zajmuje 
oświata, która stanowi wspólne dobro 
całego społeczeństwa... str.2

Piosenki Edwarda Stachury 
w Komorowskin Salonie Poezji

 

Poezja Edwarda Stachury zgromadziła 
publiczność w różnym wieku. Okazuje 
się, że również wśród młodzieży jest ona 
dość znana str.7

Inwestycje, inwestycje i trochę 
historii

 

W 2008 roku planujemy wydać na inwe-
stycje 25.279.500 zł, czyli 35, 3% budże-
tu Gminy... str.10

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych miłości i rodzinnego ciepła 

życzy Sławomir Walendowski, Przewodniczący Rady Gminy Michałowice

i Roman Lawrence, Wójt Gminy Michałowice.

Stacja XII
My, mali ludzie cośmy do ostatka
Stojąc u krzyża na cuda czekali
Cośmy uciekli, głowy pochowali
I każdy sobie gębę ręką zatkał
Już nie będziemy o cudach gadali

My, mali ludzie cośmy do ostatka...

My, mali ludzie w strachu czekający 
Że przyjdą także po nas i na krzyż przybiją 
Uciekaliśmy od kobiet płaczących 
Zapomnieliśmy Jana wraz z Maryją 
Bo się nam powróz zacisnął pod szyją

My, mali ludzie w strachu czekający

My, mali ludzie cośmy uwierzyli 
Że Ty przemienisz biedę w chleb i wino 
Zobaczyliśmy Twoje ciało sine 
Zamiast zwycięstwa octu się napili

My, mali ludzie cośmy uwierzyli

Jak ciemno, mroźno jest przy Twoim grobie
A dla nas domy jak groby stawiają
Ty leżysz martwy kiedy nas ścigają
I gdzie Twe wino i chleb nie odpowiesz
Kiedy uczniowie właśnie Cię zdradzają
Jak ciemno, głucho jest przy Twoim grobie
Ach, każdy się przemieniał innych dotykając
I zasiedliśmy jak dzieci spłoszone
Do spóźnionej wieczerzy 
w betonowych domach

Bo On był
Czekał w każdym - kiedy to poznamy
Że jest w twarzach przyjaciół, 
z którymi czekamy

Wiersz Ernesta Brylla

Wielkanoc 2008

„Stacja XII – Jezus na krzyżu umiera” – obraz Jerzego Dudy Gracz ze zbiorów Sanktuarium Jasnogórskiego
źródło: www.jasnagora.com



Gminę Michałowice według stanu na 
dzień 31 grudnia 2007 r. zamieszkiwało 
15 240 mieszkańców, wśród których dzieci 
i młodzież w wieku 3-18 lat to 2 916 osób, 
co stanowi 19% ogółu mieszkańców.

W gminie funkcjonują 3 szkoły podsta-
wowe,3 gimnazja,1 liceum ogólnokształcą-
ce,2 gminne przedszkola i 4 przedszkola 
niepubliczne.

Szkoła podstawowa, gimnazjum i lice-
um ogólnokształcące tworzą Zespół Szkół 
Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej 
w Komorowie, którego dyrektorem jest 
mgr Małgorzata Głodowska.

Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II 
i gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatow-
skiego tworzą Zespół Szkół w Michałowi-
cach, którego dyrektorem jest mgr Andrzej 
Olęcki.

Przedszkole, szkoła podstawowa i gim-
nazjum tworzą Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi, 
którego dyrektorem jest mgr Ewa Dymura.

Dyrektorem Gminnego Przedszkola 
w Michałowicach jest mgr Beata Woś.

Do szkół podstawowych łącznie z ze-
rówkami uczęszcza 1 170 uczniów, którzy 
uczą się w 54 oddziałach; do gimnazjów 
uczęszcza 592 uczniów, którzy uczą się w 26 
oddziałach; w liceum uczy się 294 uczniów 
w 10 oddziałach; do szkół łącznie uczęszcza 
2 056 uczniów, którzy uczą się w 92 oddzia-
łach.

Do gminnych przedszkoli uczęszcza 201 
dzieci, dla których zorganizowana opiekę 
w 8 oddziałach, a do przedszkoli niepub-
licznych działających na naszym terenie 
zgłoszono 244 dzieci.

Wszystkie dzieci sześcioletnie objęte są 
rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Oświata przedszkolna, podstawowa, 
gimnazjalna i nasze liceum stanowią naj-
większy zakład pracy będący w strukturze 
naszej gminy. Struktura zatrudnienia opie-
ra się na trzech grupach zawodowych:

kadrze nauczycielskiej–

kadrze administracyjnej
kadrze obsługowej.

Główną grupę zatrudnionych stano-
wi kadra nauczycielska, która wg stanu na 
dzień 31 grudnia 2007 r. liczyła 228 osób za-
trudnionych na 200,28 etatów.

Pracownicy administracyjno-obsługowi 
to 112 osób zatrudnionych na 104,12 eta-
tach.

Ogółem oświata gminna zatrudnia 340 
osób na 304,4 etatach.

Największe nasze jednostki pod wzglę-
dem zatrudnienia to Zespół Szkół Ogólno-
kształcących (ZSO) w Komorowie zatrudnia 
148 osób, Zespół Szkół w Michałowicach 
zatrudnia 88 osób, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny (ZSP) w Nowej Wsi zatrudnia 78 
osób, a w gminnym Przedszkolu w Micha-
łowicach pracuje 27 osób.

Analizując stan zatrudnienia najlicz-
niejszej grupy zawodowej, jaką są na-
uczyciele wskazać można podział tego 
zatrudnienia ze względu na stopień awan-
su zawodowego. Znowelizowana w 2000 r. 
ustawa Karta Nauczyciela wprowadziła 
cztery stopnie awansu zawodowego: na-
uczyciel stażysta (to ten nauczyciel, któ-
ry rozpoczyna pracę w szkole), nauczyciel 
kontraktowy, nauczyciel mianowany, na-
uczyciel dyplomowany.

–
–

OŚWIATA

2

Oświata w Gminie Michałowice
W sferze społecznych celów Gminy Michałowice poczesne miejsce zajmuje oświata, która stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa. 
System oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa dzieci i młodzieży do kształcenia, wychowania i opieki, odpowiednich do wieku 
i osiągniętego rozwoju.

Lp Nazwa placówki oświatowej Typ placówki
Liczba 

oddziałów
Liczba

uczniów

1
Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie, Al. Marii Dąbrowskiej 12/20

– szkoła podstawowa
– gimnazjum

– liceum

23
10
10

488
234
294

2 Zespół Szkół
w Michałowicach, ul. Szkolna 15

– szkoła podstawowa
– gimnazjum

19
9

409
194

3
Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Mikołaja Kopernika
w Nowej Wsi, ul. Główna 96

– przedszkole
– szkoła podstawowa

– gimnazjum

2
12
7

54
275
164

4 Gminne Przedszkole
w Michałowicach, ul. Szkolna 13 – przedszkole 6 147

5

Przedszkole Niepubliczne
Zgromadzenia Sióstr Misjo-

narek Świętej Rodziny
w Komorowie, ul. B. Prusa 4

– przedszkole 4 110

6

Przedszkole (Ochronka)
im.bł. Edmunda Bojanowskiego

Sióstr Służebniczek NMP
w Komorowie, ul. Kolejowa 27

– przedszkole 2 47

7
Prywatne Przedszkole

Wanda Kacprzyk
w Michałowicach, ul. Parkowa 6

– przedszkole 2 32

8
Przedszkole Niepubliczne

„Zielone Przedszkole”
w Granicy, ul. Długa 19

– przedszkole 2 30

9
Przedszkole Niepubliczne

„Nibylandia”
W Granicy, ul. Główna 91

– przedszkole 2 25

Organizacja placówek oświatowych w roku szkolnym 2006/2007

Uczniowie z Nowej Wsi.
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Uzyskanie kolejnego wyższego stopnia 
awansu zawodowego związane jest z odby-
ciem określonego przepisami stażu i uzy-
skanie akceptacji komisji kwalifi kacyjnej 
lub egzaminacyjnej. Ze stopniem awansu 
zawodowego powiązana jest bezpośrednio 
wysokość wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli oraz stabilizacja zawodowa.

Struktura zatrudnienia ze względu na 
stopień zawodowy wskazuje, że obecnie 
najwięcej mamy nauczycieli mianowanych, 
bo aż 74.27 etatów, co stanowi 37% ogó-
łu zatrudnionych, jeśli chodzi o inne gru-
py to już wyraźnie widoczny jest wzrost 
liczby nauczycieli o najwyższym stopniu tj. 
nauczycieli dyplomowanych – obecnie jest 
ich 69.71 etatów i stanowią 35%. Pozostałe 
dwie grup tj. nauczyciele stażyści stanowią 
14.51 etatów tj.7% i nauczyciele kontrakto-
wi stanowią 31.79 etatów tj.21% ogółu za-
trudnionych nauczycieli.

Na jakość pracy szkół składa się wie-
le czynników, znaczący wpływ mają tu za-
równo kadra nauczycielska jak i stan oraz 
wielkość bazy oświatowej, dlatego też na-
sze działania zmierzają do poprawy oferty 
edukacyjnej jednostek i stałego podnosze-
nia jakości ich pracy. 

W tym zakresie, w miarę możliwości fi -
nansowych gminy, proponuje się między in-
nymi:

działania zmierzające do podnoszenia 
i poszerzania kwalifi kacji zawodowych 
zatrudnionych nauczycieli,
utrzymanie zajęć pozalekcyjnych posze-
rzających podstawową ofertę edukacyjną, 

–

–

możliwość otrzymania stypendiów dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych w na-
uce i sporcie oraz uzyskanie pomocy 
materialnej dla uczniów o niskich docho-
dach w rodzinie,
poszerzenie opieki pedagogiczno-psy-
chologicznej,
prowadzenie zajęć wyrównawczych z ucz-
niami mającymi problemy z nauką,
wprowadzenie powszechności nauczania 
języków obcych od I klasy szkoły podsta-
wowej.

Edukacja wysokiej jakości wymaga do-
brej bazy i właściwego wyposażenia szkół 
i przedszkoli oraz zapewnienia właściwej 
ich obsługi. Dlatego w ramach kompeten-
cji ustawowych i możliwości fi nansowych 
gminy sukcesywnie prowadzone są remon-
ty bieżące obiektów oświatowych lub ich 

części oraz roboty mo-
dernizacyjne, remontowe 
i inwestycyjne w poszcze-
gólnych jednostkach.

System fi nansowania 
zadań oświatowych prze-
widuje, że w ramach do-
chodów własnych gmina 
prowadzi przedszkola, 
a z otrzymywanej sub-
wencji oświatowej pro-
wadzi publiczne szkoły 
podstawowe, gimnazja 
i liceum. Oświata jest 
bardzo kosztownym za-
daniem. Pomoc fi nan-
sowa państwa zarówno 

–

–

–

–

w subwencjonowaniu zadań własnych 
gminy, jak i dotowaniu zadań zleconych 
jest niewystarczająca. Zmusza to gmi-
nę do poważnych dofi nansowań z włas-
nych dochodów. Na utrzymanie placówek 
oświatowych w 2007 roku gmina wydat-
kowała łącznie 17  662 014 zł (bez inwe-
stycji), w tym na ZOEAS – 803 478 zł, na 
ZSO w Komorowie – 6 612 475 zł, na ZS 
w Michałowicach- 4 402 082 zł, na ZSP 
w Nowej Wsi – 3 278 255 zł, Przedszkole 
w Michałowicach – 922 637 zł, na przed-

szkola niepubliczne – 1 542 888 zł oraz na 
pomoc materialną dla uczniów – 70 557, 
stypendia im. Jana Pawła II – 5 400 zł, 
przygotowanie młodocianych pracowni-
ków – 24 242 zł.

Gmina Michałowice otrzymała 
w 2007 r. subwencję oświatową w kwocie- 
9 603 859 zł, dotacje celowe 113 169 zł (na 
sfi nansowanie nauczania jęz. angielskiego 
w I kl. SP, przeprowadzenie ustnego egza-
minu maturalnego, zakupu lektur do bi-
bliotek szkolnych, monitoringu wizyjnego 
w szkołach, przygotowania zawodowego 
młodocianych, pomoc materialną dla ucz-
niów, zakup podręczników dla uczniów kl. 
I-III oraz zakup mundurków szkolnych).

Można stwierdzić, iż Gmina Michałowi-
ce nie szczędzi sił ani środków na realizację 
zadań oświatowych.

Alina Żakowska
Dyrektor Zespołu Obsługi 

Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
Gminy Michałowice

Dane ogólne o placówce
ZSO 

Komorów
ZS 

Michałowice
ZS-P Nowa 

Wieś

liczba pomiesz-
czeń szkolnych

ogółem 44 28 18
sale lekcyjne 21 14 5

pracownie szkolne 
– sale komputerowe

19 12 10
3 2 2

sale gimnastyczne 3 2 3

liczba
komputerów

w szkole

ogółem 69 65 44
z dostępem do internetu 65 61 41

na użytek ucznia 65 43 34
liczba uczniów dowożonych: – autobusem
 – niepełnosprawnych

84
4

108
5

0
0

Organizacja placówek oświatowych w roku szkolnym 2006/2007

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

Zespół Szkół w Michałowicach
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Komendant Przemysław Sobieski
przestrzega:

Jeżeli mieszkasz w domku jednorodzinnym:

zabezpiecz go poprzez okratowanie okie-
nek piwnic, tarasów i drzwi balkonowych, 
zwłaszcza tych z tyłu budynku 
nie zapomnij o zabezpieczeniu drzwi ga-
rażowych oraz innych pomieszczeń go-
spodarczych, poprzez które łatwo można 
dostać się do domu 
zadbaj o oświetlenie ciemnych obszarów 
wokół domu. Złodziej nie lubi światła, 
a wyższy rachunek z nawiązką zrekompen-
suje Ci wzrost poczucia bezpieczeństwa 

Wychodząc z domu

Zamknij wszystkie okna i drzwi.
nie zostawiaj kluczy w „dobrych schow-
kach” (pod wycieraczką, za doniczką na 
oknie, za framugą drzwi) – złodziej zazwy-
czaj zna te miejsca nie gorzej od Ciebie 

–

–

–

–
–

dziecko z kluczami do mieszkania na szyi, 
to równie fatalny pomysł – włamywacz po-
trafi  wejść w posiadanie takiego klucza 
lub wykonać jego odcisk
zamknij również okienka piwniczne i in-
nych pomieszczeń gospodarczych, przez 
które można przedostać się do mieszkania 
wychodząc wieczorem z domu zaciąg-
nij zasłony lub opuść żaluzje i pozostaw 
w pokoju włączone światło – stwórz pozo-
ry, że w domu ktoś jest 
nie pozostawiaj w drzwiach żadnych kartek 
typu „wyszłam do Krysi”, włamywacz bar-
dzo lubi gwarancje, że mieszkanie jest puste 
jeżeli masz telefon z automatyczną sekre-
tarką, nie nagrywaj wiadomości, o której 
wracasz do domu. Włamywacz może rów-
nież skorzystać z takiej informacji 
wychodząc, nawet na krótko, po list do 
skrzynki czy wyrzucić śmieci – zamykaj 
drzwi na klucz. Złodziej nie potrzebu-
je wiele czasu, aby wtargnąć do Twojego 
mieszkania

Poznaj swojego sąsiada 

Dobrze znający się i zorganizowani są-
siedzi mogą skutecznie przeciwstawić się 
włamaniom, kradzieżom. rozbojom i chu-
ligaństwu. 
Dlatego też porozmawiaj z Twoim sąsia-
dem o bezpieczeństwie w Waszym miej-
scu zamieszkania, ustalcie jak zachować 
„Sąsiedzką Czujność”:

–

–

–

–

–

–

–

kiedy zauważysz cokolwiek, co wzbudzi 
Twój niepokój w miejscu zamieszkania – 
dzwoń na Policję, · kiedy usłyszysz hałasy 
w mieszkaniu sąsiada, a wiesz, że miesz-
kańcy wyjechali – dzwoń na Policję, 
jeżeli zobaczysz nieznajomego, próbują-
cego otwierać drzwi u sąsiada, a wiesz, że 
nie ma go w domu – dzwoń na Policję 
jeżeli zauważysz podejrzanie zachowują-
ce się osoby na klatce schodowej, na ulicy 
lub na parkingu -dzwoń na Policję 
jeżeli przypadkowo staniesz się świad-
kiem napadu. lub zauważysz, że komuś 
może grozić niebezpieczeństwo – dzwoń 
na Policję 
widząc zagrożenie – nie narażaj się sam, 
nie płosz przestępców, a natychmiast 
dzwoń na Policję 

Nie ryzykuj niepotrzebnie

unikaj przechowywania w domu znacz-
nych kwot pieniędzy i wartościowej bi-
żuterii. Takie „dobre schowki” jak szafa 
z bielizną, doniczka z kwiatami, książ-
ki czy cukiernica są bardzo dobrze znane 
włamywaczom i penetrowane przez nich  
w pierwszej kolejności. Nie opowiadaj 
o swoim majątku w miejscach, gdzie mogą 
Cię słyszeć obcy 
jeżeli wyjeżdżasz na dłużej, przekaż do 
przechowania cenne dla Ciebie rzeczy 
osobom godnym zaufania 
zapisz numery fabryczne wartościowych 
przedmiotów (magnetowid, komputer, 
telewizor, kamera, video itp.), oznakuj je 
w indywidualny, trwały sposób, niewidocz-
ny dla złodzieja; sporządź listę, a jeżeli to 
możliwe, również dokumentację fotogra-
fi czną cennych przedmiotów (biżuteria, 
antyki, cenne obrazy, stare zegarki itp.) – 
w przypadku kradzieży zwiększy to znacz-
nie szansę ich odzyskania
Równoległe z zabezpieczeniem mieszkania 
w zamki, alarmy, podwójne drzwi itp. nie za-
pomnij o jego ubezpieczeniu w fi rmie ubez-
pieczeniowej, aby w przypadku włamania 
zrekompensować poniesione straty. 

KOMISARIAT POLICJI 
MIEŚCI SIĘ W REGUŁACH 
PRZY UL. GRANICZNEJ 4

TELEFONY CAŁODOBOWE:
022-604-62-68 lub 022-723-41-70

Łączę wyrazy szacunku
KOMENDANT

Komisariatu Policji w Michałowicach
z siedzibą w Regułach

kom. Przemysław Sobieski

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa 
Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego to jeden z podstawowych celów działania Policji. Z jego realizacją nierozerwalnie 
łączy się wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców podnoszący jakość Ich życia. W ostatnim okresie w rejonie naszej Gminy nasiliły 
się przestępstwa włamań do domów jednorodzinnych i kradzieży przedmiotów leżących zwykle na wierzchu takich jak laptopy telefony 
komórkowe, często giną z domów torebki i portfele z pieniędzmi oraz biżuteria.

Powagę problemu rosnącej góry tore-
bek plastikowych tzw. „foliówek”, niestety 
również poza wysypiskami śmieci, dostrze-
ga coraz więcej ludzi, robiących codzienne 
zakupy. Najmniejszy artykuł pakowany jest 
w oddzielną foliówkę, a wszystko w więk-
sze plastikowe torby jednorazowego użytku. 
Wyrzucone zaraz po użyciu, zapychają nasze 
pojemniki na śmieci. Są wszędzie. Najbar-
dziej nie lubimy spotkać się z nimi w lesie, 
na plaży, w wodzie.

Mordują ptaki i ryby. Rozkładają się 
przez 400 lat, dewastując największe dobro 
jakie mamy – naturalne środowisko, w któ-
rym żyjemy. Apeluję do wszystkich, abyśmy 
odmawiali w sklepach pakowania, tego co 
kupujemy w tzw. foliówki. Domagajmy się 
opakowań papierowych do wędlin, serów, 
pieczywa, warzyw, owoców. Kupujmy kolo-
rowe torby wielokrotnego użytku, które się 
biodegradują czyli rozkładają bez szkody dla 
natury. Zzadowoleniem widzę, że można je 
dostać w naszych sklepach w cenie od 4 do 

5 zł. Myślę, że mogłyby być tańsze. Może to 
kwestia czasu i popytu. Pamiętajmy, byśmy 
te torby mieli przy sobie, wybierając się na 
zakupy.

Uczmy nasze dzieci, aby się obywały bez 
plastikowych toreb, tam gdzie to tylko moż-
liwe. Wiele w tej materii mają do zrobienia 
nauczyciele. 26 lutego do marszałka Sejmu 
trafi ł obywatelski projekt nowelizacji ustawy 
o ochronie środowiska, zakazujący sklepom 
wydawania za darmo foliówek. Jeżeli mar-
szałek w ciągu 2 tygodni uzna zgodność for-
malną

projektu, to Komitet Inicjatywy Ustawo-
dawczej będzie miał 3 miesiące na zebranie 
99.000 podpisów (1000 zostało dołączone do 
projektu). W momencie, kiedy to tylko bę-
dzie możliwe, przyłączmy się do zbierania 
podpisów. Możemy zawiązywać własne ko-
mitety na rzecz tej pożytecznej inicjatywy. 
To zależy tylko od nas. 

Ewa Borzymowska
Radna Gminy Michałowice

Apel – „Nie” dla foliówek



INFORMACJE

5

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Mazo-
wieckiego Oddziału Regionalnego informu-
je, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt współ-
fi nansowany w ramach działania SPO nie 
może być realizowany z udziałem innych 
środków publicznych przyznanych w związ-
ku z realizacją tego projektu (wynika to 
Uzupełnienia Programu). Benefi cjent od-
powiednich działań SPO, podpisując umo-
wę o dofi nansowanie oświadcza m.in., że 
nie korzysta i nie będzie korzystał z innych 

środków publicznych przyznanych w związ-
ku z realizacją projektu określonego w umo-
wie. W razie naruszenia zakazu podwójnego 
fi nansowania, benefi cjent jest zobowiąza-
ny do zwrotu całości bądź części otrzyma-
nej pomocy wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych, 
liczonymi od dnia wypłacenia przez Agen-
cję pomocy.

Zakaz fi nansowania operacji z innych 
środków publicznych dotyczy także PRO 
W 2007-2013. MRiRW w swojej opinii pod-

kreśla również, że odpowiednie przepisy 
posługują się pojęciem „projektu” lub „ope-
racji”, a nie „kosztów”, a więc zakaz po-
dwójnego fi nansowania projektów/operacji 
dotyczy wszystkich inwestycji (elementów 
inwestycji), realizowanych w ramach projek-
tu/operacji.

Wszelkich wyjaśnień udziela Pani Gra-
żyna Wereszczyńska – Kierownik Biura 
Wsparcia Inwestycyjnego pod numerem te-
lefonu (022) 536 57 81

Informacja dla osób ubiegających się 
o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym

Zachęcamy wszystkich podatników, dla 
których właściwym organem podatkowym 
jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prusz-
kowie do wcześniejszego składania zeznań 

rocznych za 2007 r.! Podatniku nie zwlekaj 
– teraz złożysz zeznanie nie oczekując w ko-
lejce! Ponadto uprzejmie informujemy, że 
w dniach: 29 marca, 05, 12 i 19 kwietnia br. 
w godzinach 9.00 – 14.00 oraz 26 kwietnia 
w godzinach 8.00 – 16.00 (soboty) i ponad-
to w dniu 30 kwietnia w godzinach 16.00 – 
20.00, w siedzibie urzędu przy ul. Staszica 1 
w Pruszkowie, w sali obsługi interesantów 
przyjmowane będą zeznania roczne. W tych 
terminach czynna będzie również kasa ob-
sługująca urząd skarbowy. Zachęcając do 
wcześniejszego składania zeznań, zwraca-
my uwagę, że złożenie zeznania nie pocią-
ga za sobą konieczności dokonania wpłaty 

podatku w tym dniu! Termin zapłaty podat-
ku za 2007 rok mija 30 kwietnia 2008 r., jest 
to też ostateczny termin składania zeznań 
rocznych za rok 2007! Dla ułatwienia poda-
jemy nr konta bankowego, na które należy 
dokonywać wpłat podatku dochodowego od 
osób fi zycznych: NBP O/Okręgowy Warsza-
wa Nr 43101010100162612223000000 Przy-
pominamy, że druki aktualizacyjne (NIP-1, 
NIP-3) załącza się do zeznań tylko w przy-
padku zgłaszania zaistniałych zmian, w sto-
sunku do danych rejestracyjnych.

Serdecznie zapraszamy!
Naczelnik oraz pracownicy

Urzędu Skarbowego

Urząd Skarbowy w Pruszkowie zaprasza

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE  
PRZYPOMINA, że z dniem 1 stycznia 2004 r. 
weszła  w życie ustawa z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
(Dz. U. Nr 124 poz.1152 ze zmianami). 

Kontynuując rozwiązania prawne funk-
cjonujące od 1990 r. ustawa uznaje za ubez-
pieczenia obowiązkowe m.in.:

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
rolników z tytułu posiadania gospodar-
stwa rolnego,
ubezpieczenie budynków wchodzących 
w skład gospodarstwa od ognia i innych 
zdarzeń losowych.

Podmiotami zobowiązanymi do zawar-
cia umów ubezpieczeń obowiązkowych 
w rolnictwie są rolnicy, czyli osoby fi zyczne, 
w których posiadaniu lub współposiadaniu 
znajduje się gospodarstwo rolne. Rolnik, 
który nie spełnił obowiązku zawarcia umo-
wy ubezpieczenia, zgodnie z ogólnymi wa-
runkami tego ubezpieczenia określonymi 
w ustawie, jest obowiązany wnieść opłatę, 
której wysokość wynosi:

w ubezpieczeniu OC rolników równowar-

•

•

•

tość w złotych 30 euro
w ubezpieczeniu budynków 
rolniczych równowartość 
w złotych100 euro.

Zgodnie z przepisami Roz-
działu 6 ustawy z dnia 22 maja 
2003 roku o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, UFG i PBUK, 
do prze prowadzenia kontro-
li dokonania przez rolników 
obowiązku ubez pieczenia OC 
i ubezpieczenia budynków rol-
niczych jest zobo wiązany wójt 
gminy właściwy ze względu na 
położenie gospodarstwa rol-
nego lub miejsce zamieszkania 
rolnika, zaś organem upraw-
nionym jest starosta właściwy ze względu na 
położenie gospodarstwa rolnego lub miejsce 
zamieszkania rolnika.

Spełnienie obowiązku ubezpieczenia 
ustala się na podstawie polisy lub innego 
dokumentu ubezpieczenia, wystawionego 
przez zakład ubezpieczeń. Organem wzy-
wającym rolnika do wnie sienia opłaty za 
niespełnienie obowiązku zawarcia umo-
wy ubezpieczenia budynków rolniczych jest 

•

wójt (burmistrz, prezydent miasta), który 
przeprowadził kontrolę lub został o wyni-
ku kontroli powiadomiony przez właściwego 
starostę. Opłata za niedopełnienie obowiąz-
ku ubezpieczenia OC wnoszona jest przez 
rolnika na rzecz UFG, natomiast opłata za 
niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia 
budynków rolniczych stanowi dochód gminy 
właściwej ze względu na miejsce położenia 
gospodarstwa rolnego.

Obowiązkowe ubezpieczenia rolników

U.S. w Pruszkowie – widok z kosmosu

Wichura.
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W dniu 12 lutego 2008 r. wpłynęła do Urzędu Gminy odpowiedź od Dyrektora Oddziału Rejonowego Warszawa Zachód Pana Krzysztofa 
Szynkielewskiego na pismo Wójta Gminy w sprawie opóźnień w dostarczaniu przesyłek pocztowych.

INFORMACJE

Szanowni Mieszkańcy Gminy Michałowice

Uprzejmie informujemy, że w grudniu 
2007 r. Gmina zleciła Poczcie Polskiej dys-
trybucję Biuletynu Informacyjnego Gmi-
ny Michałowice – wydania specjalnego. Był 
to pierwszy biuletyn w całości poświęcony 
ochronie środowiska i gospodarce odpada-
mi na terenie Gminy Michałowice. Biuletyn 
jako druk bezadresowy miał być dostarczo-
ny do wszystkich odbiorców z terenu naszej 
Gminy. Niestety pomimo upływu 2,5 miesią-
ca otrzymujemy sygnały, że większość miesz-
kańców Biuletynu nie otrzymała. 

Na pytanie co jest powodem niedostar-
czenia biuletynu mieszkańcom gminy otrzy-
maliśmy odpowiedź, że z posiadanych przez 

Pocztę dokumentów wynika, iż wszystkie 
druki bezadresowe (tj. Biuletyn Informacyj-
ny Gminy – wydanie specjalne) zostały dorę-
czone prawidłowo, co naszym zdaniem jest 
oczywistą nieprawdą.

Ponieważ gmina będzie dochodziła rosz-
czeń od Poczty Polskiej zwracamy się z proś-
bą do tych z Państwa, którzy nie otrzymali 
Biuletynu o zgłaszanie do Urzędu na adres 
sekretariat@michalowice.pl lub pisemnie 
w Sekretariacie informacji o nieotrzymaniu 
Biuletynu.

Jednocześnie informujemy, że w treś-
cią Biuletynu Informacyjnego Gminy Mi-
chałowice – wydania specjalnego mogą się 
Państwo zapoznać na naszej stronie interne-
towej www.michalowice.pl

Problemów z pocztą ciąg dalszy…

oraz zakładki ochrona środowiska. Znajdą 
tam Państwo wszelkie informacje dotyczące 
ochrony środowiska, gospodarki odpadami 
jak również obowiązujące akty prawne. Do-
datkowo w zakładce kontakt mogą Państwo 
przesłać swoje uwagi, spostrzeżenia oraz 
opinie dotyczące szeroko rozumianej ochro-
ny środowiska. 

Powracając do Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Mi-
chałowice postaram się bliżej przedstawić 
Państwu jego problematykę i zagadnienia ja-
kie porusza.

W rozdziale pierwszym Regulaminu 
omówione zostały postanowienia ogólne. 
Regulamin obowiązuje właścicieli nierucho-
mości, mieszkańców oraz osoby przebywają-
ce czasowo na terenie Gminy Michałowice 
i będzie określał w szczególności:
1)  wymagania w zakresie utrzymania czysto-

ści i porządku na terenie nieruchomości, 
2)  rodzaj i minimalną pojemności urządzeń 

przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych, 

3)  częstotliwość i sposób pozbywania się 
odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości oraz 
terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego, 

4)  maksymalny poziom odpadów komu-
nalnych ulegających biodegradacji 
dopuszczonych do składowania na skła-
dowiskach odpadów, 

5) inne magania nikające gminnego

www.michalowice.pl  •  Egzemplarz bezpłatny  •  WYDANIE SPECJALNE 2007

Szanowni Mieszkańcy!
Przekazuję w Państwa ręce pierwszy, i mam nadzieję że nie ostatni, biuletyn 
w całości poświęcony ochronie środowiska i gospodarce odpadami na terenie 
Gminy Michałowice.

W dniu 26 października 2006 r. 
Rada Gminy Michałowice (uchwała 
Nr XLV/425/2006) uchwaliła „Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Michałowice”, zwany w dalszej czę-
ści biuletynu Regulaminem. Jest to pierwszy 
krok mający na celu uporządkowanie pra-
wa lokalnego w relacji wymogów gospodar-
ki odpadami. Regulamin będzie wdrażany, 
ale jednocześnie systematycznie konsultowa-
ny, oceniany i korygowany w miarę pojawia-
nia się uzasadnionych problemów. Wszelkie 
uwagi i wątpliwości należy zgłaszać do Re-
feratu Gospodarki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska (pok. nr 9): tel. 723–93–35, 
lub mailem ochrona.srodowiska@micha-
lowice.pl. Jeżeli zaistnieje potrzeba, Urząd 
Gminy zorganizuję spotkanie z mieszkańca-
mi celem zapoznania z problematyką zarów-
no samego Regulaminu jak i szeroko pojętej 
ochrony środowiska i gospodarki odpadami 
na terenie Gminy.

Niniejszy biuletyn został wydany, aby 
przybliżyć Państwu problematykę czystości 
i por ądk gminie Postaram się jaśnić

rozwiązuję również problem z przeter-
minowanymi lekami. Należy je przynieść 
do dowolnej apteki znajdującej się na te-
renie Naszej Gminy (pełen wykaz znajdą 
państwo w załączniku).

Urząd Gminy Michałowice zapewni 
mieszkańcom możliwość oddania odpadów 
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV 
i AGD, celem jego zutylizowania. Chęć po-
zbycia się tego rodzaju odpadów należy zgło-
sić do Urzędu Gminy (osobiście do pokoju 
nr 9, lub telefonicznie 723 – 93 – 35).

Rozważamy również możliwość usta-
wienia w każdej z miejscowości gminy 
pojemników do selektywnej zbiórki odpa-
dów. Ponadto zastanawiamy się nad spo-
sobem odbioru odpadów niebezpiecznych 
np. opakowania po olejach, farbach, środ-
kach ochrony roślin itp. Wierzę, że pomogą 
nam Państwo w realizacji wszystkich pla-
nów i zamierzeń. Regulamin powinien być 
dla mieszkańców wyzwaniem do świadome-
go uczestnictwa w tworzeniu i przestrzega-
niu lokalnego prawa. 

Warto ró nież dodać że ostał

Z udzielonej odpowiedzi wynika, że 
w ostatnim okresie wystąpiły zakłócenia 
w bieżącym doręczaniu korespondencji 
przez Urząd Pocztowy Pruszków 1 spowo-
dowane m.in. znacznymi brakami kadro-
wymi w służbie doręczeń. Korespondencję 
na obszar Komorowa i okolic doręczali li-
stonosze obsługujący rejon w zastępstwie. 
Nadchodząca do urzędu korespondencja 
doręczana była przez pracowników doraź-
nie. Wszystkie w/w sytuacje spowodowa-
ły zaległości w bieżącej obsłudze rejonów 
doręczeń. W związku z powyższym w celu 
zapewnienia prawidłowej obsługi mieszkań-
ców przez Pocztę Polską podejmowane są 
działania mające na celu świadczenie usług 
na satysfakcjonującym poziomie. Ponadto 

naczelnika urzędu pocztowego Pruszków 1 
zobowiązano do wzmożenia nadzoru i kon-
troli nad prawidłowością i terminowością 
doręczania korespondencji na obszar Ko-
morowa. Za wszelkie trudności związane 
z przedmiotową sprawą Dyrektor Oddziału 
serdecznie przeprasza. Jednocześnie wyraża 
przekonanie, że dalsze korzystanie z usług 
oferowanych przez Pocztę Polską przebie-
gać będzie bez zastrzeżeń.

Mogą Państwo również bezpośrednio 
zwracać się urzędów pocztowych z prośba 
o przekazanie biuletynu.

Miejmy nadzieję, że sprawdzi się przekona-
nie Pana Dyrektora Oddziału i korespondencja 
będzie dostarczana bez opóźnień.

Poczta odpowiedziała na 
zarzuty w sprawie opóźnień 
w dostarczaniu korespondencji

OGŁOSZENIE
Gmina Michałowice 

poszukuje osoby do 

redagowania Biuletynu 

Informacyjnego gminy 

Michałowice.

Szczegóły znajdują się na 

stronie internetowej gminy.

Praca w Urzędzie 
Gminy Michałowice

Urząd Gminy Michałowice zatrudni pracowników:
–  Inspektora – Inżyniera inżynierii sanitarnej i wodnej – wodociągi i kanalizacja
–  Specjalistę ds. fi nansów i księgowości, m.in. praca przy projektach U. E.
–  Kierownika Ref. Budżetu i Finansów
–  Inspektora – ds. zamówień publicznych
–  Audytora wewnętrznego na 1/2 etatu
–  Inspektora ds. kontroli wewnętrznej na 1/2 etatu
–  Podinspektora/Inspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

Mile widziani absolwenci szkół wyższych. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie bip.michałowice.pl w dziale Praca.

Czy ten biuletyn Państwo otrzymali?

Poczta w Komorowie
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W niedzielne południe,2 marca, odbyło się spotkanie z poezją. Tym razem w Komorowskim Salonie Poezji prezentowane były piosenki 
i wiersze Edwarda Stachury. A czytali je: Magdalena Warzecha i Łukasz Nowicki. Śpiewała Anna Chodakowska. Salony Poezji w Komo-
rowie organizuje Stowarzyszenie K40.

Poezja Edwarda Stachury zgromadziła 
publiczność w różnym wieku. Okazuje się, że 
również wśród młodzieży jest ona dość zna-

na. A ponieważ podczas niedzielnego salonu 
prezentowane były głównie piosenki Edwar-
da Stachury, więc były to utwory znane i czę-
sto śpiewane. Jak choćby: Życie to nie teatr, 
Człowiek człowiekowi, Jest już za późno, nie 
jest za późno czy Wędrówką życie jest czło-
wieka.

Salon poezji oparty na poezji Stachury w 
całości został przygotowany przez Ewę Te-
legę, prezes Stowarzyszenia K40, która jed-
nocześnie przywitała zebraną publiczność. 
Utwory zostały podzielone na trzy tematycz-
ne części. Pierwsza poświęcona była miłości, 
druga rozpaczy i kolejna wędrówce. Czyta-
ne były przez znakomitych polskich akto-
rów: Magdalenę Warzechę, aktorkę Teatru 
Narodowego w Warszawie i Łukasza Nowi-
ckiego, aktora Teatru Ateneum w Warsza-
wie. Czytane przez z nich utwory stanowiły 
swoisty dialog, była to rozmowa, raz między 
kochankami, a raz między przyjaciółmi. 

Sekwencje słowne były dzielone śpiewem 
Anny Chodakowskiej również aktorki Tea-
tru Narodowego w Warszawie. Jej interpre-
tacja wierszy i piosenek Edwarda Stachury, 
dla osób, które lubią słuchać poezję śpiewa-
ną jest świetnie znana. Niektórzy przyznają, 
że właśnie dzięki piosenkom Anny Choda-
kowskiej trafi li na wiersze Stachury. Artyst-
ka przyznała, że tych piosenek nie śpiewała 
od dziesięciu lat, więc tam bardziej było jej 

miło wystąpić podczas Salonu Poezji poświę-
conemu Edwardowi Stachurze. 

Beata Izdebska

Piosenki Edwarda Stachury 
w Komorowskim Salonie Poezji

Confiteor
 Bosi na ulicach świata 
Nadzy na ulicach świata 
Głodni na ulicach świata 
Moja wina 
Moja wina 
Moja bardzo wielka wina! 
Zgroza i nie widać końca zgrozy 
Zbrodnia i nie widać końca zbrodni 
Wojna i nie widać końca wojny 
Moja wina 
Moja wina 
Moja bardzo wielka wina! 

Zagubieni w dżungli miasta -moja wina 
Obojętność objęć straszna-moja wina 
Bez miłości bez czułości-moja wina 
Bez sumienia i bez drżenia-moja wina 
Bez pardonu wśród betonu-moja wina 
Na kamieniu rośnie kamień-moja wina 
Manna manna narkomanna-moja wina 
Dokąd idziesz po omacku-moja wina 
I nie słychać końca płaczu-moja wina 
Jedni cicho upadają-moja wina 
Drudzy ręce umywają-moja wina 
Coraz więcej wkoło ludzi-moja wina 
O człowieka coraz trudniej-moja wina 
– moja wina 
– moja bardzo wielka wina! 

Edward Stachura 

(wiersz dla Państwa wy-
brał Roman Lawrence)

Muzyczny Maj w Michałowicach – program

6 kwietnia 2008 r. (niedziela), godz.19.00 – Kościół Parafi alny w Michałowicach
W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

Ewa Marciniec – alt (Teatr Wielki w Warszawie)
Prof. Roman Perucki – organy (dyrektor naczelny Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku)

Jerzy Kiszkis – recytacja (aktor teatru „Wybrzeże”)

13 kwietnia 2008 r. (niedziela), godz.12.00 – Kościół Parafi alny w Pęcicach
W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

Soliści: Olgierd Łukaszewicz
Małgorzata Komorowska

Hubert Kowalski
oraz 8 osobowy zespól wokalny

27 kwietnia 2008 r. (niedziela), godz.19.00 – Kościół Parafi alny w Michałowicach
prof. Tomasz Tomaszewski (koncertmistrz Opery Berlińskiej)

prof. Joachim Greiner – altówka (Berlin)
Catalin Ilea – wiolonczela (Berlin)

Marcin Zieliński – organy (Warszawa)

11 maja 2008 r. (niedziela), godz.19.00 – Kościół Parafi alny w Michałowicach
Prof. Andrzej Chorosiński – organy (Warszawa)

Zdzisława Madeja – tenor (Wrocław)

Łukasz Nowicki

Zasłuchani w poezji

Magda Warzecha
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Uczestnicy spaceru zebrali się na stacji 
WKD.

Sama kolejka jako Elektryczna Ko-
lej Dojazdowa – EKD uruchomiona zosta-
ła 11 grudnia 1927 r., czyli 80 lat temu i była 
pierwszą w Polsce kolejką elektryczną. Było 
to przedsięwzięcie angielskiego towarzystwa 
„Siła i Światło”.

Spacer zaplanowałem wzdłuż Alei M. 
Dąbrowskiej w kierunku dawnego majątku.

Pierwszy obiekt na tej ulicy to po prawej 
stronie dom zbudowany w latach 50. Obec-
nie mieszka w nim znany plastyk p. Kalina, 
zaś po przeciwnej stronie przy ul. Berylowej 
budynek tzw. Centrum Komorowa. Mieści 
on m.in. Ośrodek Zdrowia, bank, kwiaciar-
nię, cukiernię, aptekę itp.

Idąc dalej w rejonie ul. Skorupki widzi-
my obszar ogołocony z drzew – jest to wynik 
wysadzenia w styczniu 1945 r. części skła-

dów amunicji. Po wybuchu Powstania War-
szawskiego Niemcy między stacją EKD a ul. 
Zamojskiego w lasku wzdłuż obecnej Al. 
M. Dąbrowskiej zbudowali ogromne składy 
amunicji dla zaopatrzenia swojej armii wal-
czącej przeciwko powstańcom.

Za ulicą Skorupki widzimy zabudowa-
nia zespołu szkół leżące na terenie tzw. Zie-
leńca, – czyli zaplanowanego dla Komorowa 
parku przez właściciela tych ziem Marko-
wicza. Pierwsza stała szkoła została w tym 
miejscu zbudowana w 1947 r. i działała do 
1978 r., kiedy to w czasie przeprowadzanego 
remontu całkowicie się spaliła.

Przy ul. Parkowej po prawej stronie moż-
na spotkać ślady prowizorycznego cmentarza 
dla zmarłych w punkcie pomocy medycznej 
RGO uchodźców z Warszawy w czasie Po-
wstania w 1944 r. Ciała te w roku 1947 zo-
stały ekshumowane.

Między ul. Zamojskiego a majątkiem 
po prawej stronie zbudowano ok.1890 r. 

pierwszych 6 domów komorowskich mają-
cych obecnie po 120 lat (niestety nie są ob-
jęte ochroną konserwatorską). Przy każdym 
domu zbudowana była kuchnia z głębokimi 
kamiennymi piwnicami. Najbliższy od ma-
jątku dom – Szosa Komorowska 12 – został 
7 lat temu rozebrany przez Urząd Gminy. 
Mieściła się w nim przed wojną pierwsza 
Szkoła Komorowska, a właścicielką domu 
była nauczycielka p. Plichtowa.

Domy te zbudowano dla użytku miesz-
kańców Warszawy jako domy letniskowe 
i dla wypoczywających zasadzono specjalny 
4 rzędowy szpaler lip jako Aleja Letnisko-
wa. Od ulicy Podhalańskiej jest to obecnie 
Zabytkowa Aleja Drzew.

Na przeciw ul. Zamojskiego na polach 
majątku w latach 50. zbudowano dwie spół-
dzielnie mieszkaniowe ciągnące się aż do 
majątku: „Trzcina” z elementów mazurskiej 
trzciny i „Domeczek” – domy z cegły.

Spacer po Komorowie
Z okazji programu „Otwarte Ogrody” zostałem poproszony, aby podczas spaceru po Komorowie przybliżyć mieszkańcom ciekawe zakątki 
i historię naszej miejscowości.

Lodownia.

Brama główna.

Dawny widok pałacu w Komorowie.

Willa inż. Zakrzewskiego. Kościół Komorów.
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W dniu 2 sierpnia 1944 r. w okolicy nu-
meru 36 Al. M. Dąbrowskiej rozegrała się 
regularna nierówna bitwa między powstań-
cami leżącymi w bruzdach kartofl i a Niem-
cami okopanymi w lasku. Ostatecznie po 2 
godzinach walki powstańcy poddali się, zo-
stali przetransportowani do Pęcic i tam 
rozstrzelani. Miejsce to dziś upamiętnia 
wspaniały pomnik w Pęcicach a co roku od-
bywają się tam uroczystości związane z Po-
wstaniem Warszawskim.

Na końcu Al.M. Dąbrowskiej znajdu-
je się kapliczka Matki Boskiej ufundowana 
w 1922 r. przez właściciela majątku Józe-
fa Markowicza – posła na Sejm II i III ka-
dencji.

Dochodzimy wreszcie do dawnego pała-
cu zbudowanego w końcu XIX wieku na gru-
zach spalonego wcześniejszego drewnianego 
dworu. Obok pałacu znajduje się wspaniały 
park z rzadkimi gatunkami drzew i ze sta-
wami, w których dawniej hodowano karpie. 
Obecnie zabytkowy park jest zupełnie zaroś-
nięty chwastami i zaniedbany, co zupełnie 
nie wzrusza konserwatorów zabytków. Przy 
pałacu bestialsko przebudowanym w latach 

50. znajduje się zabytkowa ziemna lodownia 
służąca do przechowywania lodu wykorzy-
stywanego w okresie letnim a pozyskiwane-
go w zimie ze stawów.

Wracając, od fi gurki Matki Boskiej 
wchodzimy w zabytkową Aleję Starych Lip 
by po kilku krokach skręcić w ulicę 3 Maja 
dawniej noszącą imię Józefa Markowicza. 

Trzeba wspomnieć, że przy Al. Starych Lip 
został zbudowany przez inż. Zakrzewskie-
go – dyrektora przedwojennych Zakładów 
Spirytusowych w Warszawie pierwszy muro-
wany dom w Komorowie. Ulica ta to dawna 
trasa kolejki konnej ciągnącej się z Pruszko-
wa do majątku. Działała ona w latach od ok.
1900 r. do momentu uruchomienia EKD. 
Oprócz gości letniskowych woziła również 
plony z majątku do kolei w Pruszkowie jak 
i nawozy w powrotnej drodze.

Za ulicą Poniatowskiego można obej-
rzeć przedwojenną willę Stella należącą do 
p. Czajkowskich a dalej przy skrzyżowaniu 
z ul. Wiejską willę (też zbudowaną przed II 
wojną) znanego laryngologa dra Pęskiego.

Dalej dochodzimy do placu Mickiewicza 
obecnie ks. Kozłowskiego, na którym w la-
tach 60. stanął Kościół. Kościół w planach 
Komorowa miał przewidziane miejsce przy 
pl. Paderewskiego jednak z nieznanych mi 
przyczyn lokalizację zmieniono. Ciasnota 
terenu w obecnym miejscu nie pozwoliła na 
zbudowanie większego Kościoła, który obec-
nie dla mieszkańców jest o wiele za mały.

Dalej przy skrzyżowaniu z ul. Nadarzyń-
ską pod nr 2 znajduje się dom wybudowany 
przez pierwszego Sołtysa Komorowa dr. we-
terynarii Talmonta.

Teren między mijanymi ulicami Nada-
rzyńską i Spacerową przewidziany był na 
rozbudowę kolejki EKD do Nadarzyna.

Tereny pod całą kolejkę EKD o wartości 
ponad 250 tyś. przedwojennych złotych zo-
stały nieodpłatnie przekazane przez Józefa 
Markowicza.

Kończąc spacer idziemy ulicą Matejki 
w kierunku stacji mijając po drodze obec-
nie zamkniętą, ale wiele lat osładzającą ży-
cie komorowianom pracownię cukierniczą.

Autor i przewodnik: Zbigniew Kowalewicz

Pałac w majątku.

Obecne Centrum Handlowe.

Zespół Szkól w Komorowie.

Figurka Matki Boskiej.Pierwszy dom w Komorowie- koniec XIX w.
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W 2008 roku planujemy wydać na in-
westycje 25.279.500 zł, czyli 35,3% budżetu 
Gminy.

Przypomnę, że planowane wydatki bu-
dżetu mają wynieść 71.629.226 zł. Na inwe-
stycje wydamy co trzecią złotówkę. Środki 
fi nansowe przeznaczone na inwestycje po-
chodzić będą z dwóch źródeł – będą to środki 
własne budżetowe w wysokości 16.916.337 zł 
(w tym wpłaty mieszkańców i osób prawnych 
– 60.000 zł) oraz pożyczki i kredyty w kwo-
cie 8.363.163 zł. Jak zawsze w zdecydowanej 
większości będą to pożyczki o preferencyjnej 
stopie oprocentowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej lub Banku Ochrony Środo-
wiska. Z początkiem 2008 roku naszą gminę 
zamieszkiwało 15.242 mieszkańców – tyle 
osób było zameldowanych na pobyt sta-
ły. Wydatki inwestycyjne na jednego miesz-
kańca wyniosą 1.659.00 zł. Jak zawsze nasz 
wysiłek inwestycyjny skierowany będzie na 
budowę infrastruktury technicznej w zakre-
sie ochrony środowiska (kanalizacja i wo-

dociągi, kanalizacja deszczowa) i w zakresie 
gospodarki komunalnej – drogi i chodniki. 
Dominacja inwestycji w zakresie ochrony 
środowiska i drogownictwa nie dziwi, bo to 
są główne potrzeby zgłaszane przez miesz-
kańców. Wyjątkiem są Ci mieszkańcy, któ-
rzy mieszkają już przy ulicach uzbrojonych 
we wszystkie media.

W zakresie budowy kanalizacji sanitar-
nej najważniejszym zadaniem będzie bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w Sokołowie, 
a dokładnie budowa kanalizacji z Pęcic do 
Sokołowa. W roku bieżącym budować bę-
dziemy kanalizację w ul. Wąskiej i Soko-
łowskiej – planujemy wydatkować w 2008 
2.645.000 zł, a łączny koszt zadania w latach 
2008-2009 wyniesie około 6.000.000 zł (słow-
nie: sześć mln zł). Po zakończeniu budowy 
będzie to już jedenasta miejscowość w gmi-
nie, w której jest kanalizacja. Pozostanie 
nam już tylko budowa kanalizacji sanitar-
nej do Suchego Lasu – naszej najmniejszej 
miejscowości położonej „daleko od szo-
sy”. Kontynuować będziemy budowę kana-

lizacji sanitarnej w Pęcicach 
Małych w ulicy Kamień Pol-
ny i dokończymy kanaliza-
cję do budynków w majątku 
(874.000). W tych samych 
Pęcicach rozpoczniemy bu-
dowę nowej drogi w ul. Dzi-
kiej (300.000). Ale wreszcie 
będzie widniej, planujemy 
pełną modernizację oświet-
lenia drogi do Suchego Lasu, 
ul. Parkowej od ul. Komo-
rowskiej do ul. Bł. Ks. Mi-
chała Woźniaka. W 2008 r. 
planujemy rozpoczęcie bu-
dowy kanalizacji sanitarnej 
min. w ul. Granicznej i Mi-
łej w Nowej Wsi (282.000); 
w ul. Poprzecznej, Gościn-
nej, Granickiej (1.410.000) 
oraz dokończenia budo-
wy kanalizacji sanitarnej 
w ul. Głównej w Komoro-
wie – Granicy (575.000) . 
Zakończymy wreszcie pro-
ces budowy kanalizacji 

w „starym” Komorowie Osiedlu budując ka-
nalizację w ul. Janowskiego.

W Komorowie Wsi rozpoczniemy bu-
dowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecz-
nej, Starej Drodze, Kaliszany i zakończymy 
w ul. Polnej (1.615.000). W Regułach rozpo-
czniemy planowaną na dwa lata budowę ka-
nalizacji w ulicach: Przytorowej, Calineczki, 
Baśniowej i Małego Księcia. (koszt w 2008 r. 
123.000). W Michałowicach – Opaczy za-
kończymy realizację kanalizacji w ulicach: 
Jasnej, Mokrej i Grabowej (30.000). O ile 
porozumiemy się z władzami Warszawy, 
przystąpimy do realizacji kanalizacji w ul. 
Badylarskiej – ulicy granicznej z m.st. War-
szawą. Porozumienie oznacza partycypację 
w kosztach budowy przez miasto. W Opaczy 
Małej przystąpimy do realizacji kanalizacji 
w ul. Borowskiego i po przeprojektowaniu 
w ul. Czystej.

W zakresie budowy wodociągów inwe-
stycje praktycznie zanikają, bo tak napraw-
dę we wszystkich starych ulicach w gminie 
wodociągi prawie już zbudowaliśmy. Dzię-
ki zakończeniu budowy wodociągu w ul. 
Polnej w Michałowicach po kilkunastu la-
tach oczekiwania zwodociągujemy ul. Mo-
krą, Jasną, Grabową i Żurawią (145.000). 
Po zakończeniu regulacji stanu prawne-
go dróg wodociąg dotrze na ul. Świerko-
wą i ul. Żwirki i Wigury w Michałowicach 
(148.000). Wodociągu doczeka się koń-
cówka ul. Regulskiej (51.000), także w Mi-
chałowicach. Po zakończeniu tych robót 
wodociągowych możemy powiedzieć – za-
kończyliśmy budowę wodociągów w Micha-
łowicach. Jak informowaliśmy w naszym 
gminnym biuletynie przeprowadzona zo-
stała ogromnym wysiłkiem fi nansowym 
Gminy modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody w Pęcicach. W roku bieżącym połą-
czymy magistralą wodociągową na stałe sy-
stem wodociągowy Pęcic oparty o tę stację 
z systemem wodociągowym Komorowa op-
artym o Stację Uzdatniania Wody w Komo-
rowie Wsi (60.000). W razie potrzeby oba 
systemy będą mogły się nawzajem wspierać. 
Na terenie naszej Gminy w zamierzchłych 
czasach też już były wodociągi „publiczne”. 
Jeden był w Zakładzie Doświadczalnym In-

Inwestycje, inwestycje, 
inwestycje i trochę historii

Budowa ul. Ogrodowej w Regułach
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stytutu Warzywnictwa w Regułach, a drugi 
w Gospodarstwie Rolnym SGGW w Komo-
rowie. Zasilane były z zakładowych studni 
głębinowych z minimalnym stopniem uzdat-
niania. Z ujęcia w Komorowie korzystało 
nie tylko gospodarstwo i jego pracownicy, 
ale również mieszkańcy „Osiedla Dome-
czek” i z ul. Ireny. W pierwszej połowie lat 
dziewięćdziesiątych oba ujęcia zostały za-
mknięte. W Regułach dzięki dobrej współ-
pracy z ówczesną Agencją Nieruchomości 
Rolnych Skarbu Państwa stare wodociągi 
służące pracownikom zostały zlikwidowane 
i szybko wybudowano całkiem nową sieć od 
podstaw i zasilono ją w wodą warszawską 
z sieci wodociągowej. W Komorowie gmi-
na przy wsparciu i na wniosek mieszkańców 
„Osiedla Domeczek” zlikwidowała starą 
sieć wodociągową i wybudowała nową sieć. 
Mieszkańcy otrzymali dobrą wodę z komo-
rowskiego ujęcia. Na ulicy Ireny w Komo-
rowie z uwagi na w miarę dobry stan sieci 
wodociągowej (na ówczesne czasy) doko-
nano tylko podłączenia istniejącej sieci do 
sieci zasilanej z SUW Komorów. Przypo-
mnę, że właścicielem sieci jest Spółdzielcze 
Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzin-
nych w Komorowie (SZBDJ) . W roku 
bieżącym przystępujemy do gruntownej 
modernizacji ul. Ireny. Po jej zakończeniu 
nie będzie już możliwa budowa nowej sie-
ci. O tych uwarunkowaniach powiadomili-
śmy Zarząd Spółdzielni. W związku z czym 
Zarząd zwrócił się do Gminy z wnioskiem 
o zawarcie porozumienia w sprawie budo-
wy nowej sieci wodociągowej. W oparciu 
o to porozumienie gmina i spółdzielnia wy-
konują nową sieć wodociągową w ul. Ireny. 
W budżecie gminy na realizację tego zada-
nia przeznaczyliśmy 275.000 zł. 

Jak wcześniej wspomniałem coraz więcej 
środków fi nansowych przeznaczamy na bu-
dowę dróg i chodników. Możliwe to jest za-
wsze w przypadku, gdy ulica jest już w pełni 
uzbrojona w infrastrukturę techniczną. Nie 
grozi już nam sytuacja, znana szczególnie 
z Warszawy i innych miast, gdzie ledwie wy-
remontowano ulicę i do pracy z dużą werwą 
przystępowali wodociągowcy lub inni spe-
cjaliści. I znowu remoncik ulicy. Koszty bu-
dowy nowych dróg są bardzo duże. Jak już 
mogli Państwo zaobserwować nie buduje-
my dróg w starym stylu, budujemy zgodnie 
ze standardami europejskimi. Tam gdzie nie 
ma właściwej podbudowy drogi budujemy ją 

od podstaw. Korytujemy drogi na dużą głę-
bokość, podbudowę wykonujemy z piasku 
(warstwy odsączającej) i tłucznia zawało-
wanego do właściwego zagęszczenia. Kra-
wędzie jezdni są obłożone krawężnikami. 
Tam gdzie jest możliwe budujemy deszczo-
we odwodnienie jezdni. Tam gdzie nie ma 
takiej możliwości wykonujemy odwodnie-
nie w formie rowów Rigolo oraz powiększa-
my grubość warstwy odsączającej (piasku) 
pod jezdnią. Wtedy nawierzchnię wykonu-
jemy z kostki brukowej, która zdecydowa-
nie lepiej wchłania wodę, w odróżnieniu od 
nawierzchni asfaltowej. Przejdźmy do kon-
kretów. W bieżącym roku planujemy rozpo-
cząć budowę nawierzchni w ul. Centralnej 
w Opaczy Kolonii (1.450.000). Ulica Cen-
tralna ma tyle samo lat co kolejka WKD. Po-
łowa domów położona przy tej ulicy pamięta 
czasy przedwojenne. A stan takiej ulicy jaki 
jest, mogą Państwo zobaczyć z okien kolej-
ki WKD. Jest to ulica w Opaczy, która bieg-
nie wzdłuż kolejki. Ale przez kolejkę WKD 
powstał problem, problem własności grun-
tu pod drogą. Grunt stanowi własność PKP. 
PKP wyrazi zgodę (jako właściciel gruntu na 
budowę drogi) pod warunkiem wykupu dro-
gi (kilka mln zł) lub jej wydzierżawienia (kil-
kanaście tysięcy zł rocznie). Ta sama sytuacja 
dotyczy ulicy Warszawskiej 
w Granicy, tam również PKP 
jest właścicielem gruntu pod 
drogą. W tym miejscu wyjaś-
nienie, PKP – spółka akcyj-
na (a nie przedsiębiorstwo 
państwowe, jak do niedaw-
na) przekazała WKD (spół-
ce samorządowej) wyłącznie 
grunty pod torami, perony 
i budynki stacyjne. Pozostałe 
grunty, np. pod placówkami 
handlowymi są własnością 
PKP S.A. PKP S.A. pobie-
ra pożytki z tych gruntów, 
np. wydzierżawiając je. PKP 
dba o swoje interesy. W ul. 
Centralnej i Warszawskiej 
położonych jest wiele kab-
li kolejowych, stąd władz-
two koleji nad tymi drogami. 
Wróćmy do budowy dróg. 
W Opaczy planujemy w tym 
roku obok wspomnianej wy-
żej ul. Centralnej rozpocząć 
budowę ulicy Różanej, ale 

potrzebne jest nam pozwolenie na budo-
wę. A to trwa – projektowanie i uzgadnia-
nie projektu. Mamy zamiar w porozumieniu 
z m.st. Warszawą, z dzielnicą Ursus roz-
począć prace projektowe dla ul. Bodycha, 
w pierwszej kolejności na odcinku od. ul. 
Sosnkowskiego do ul. Jesionowej i w przy-
szłym roku ją zakończyć, w roku bieżącym 
na to zadanie przeznaczamy 200.000 zł. Po-
dobne rozwiązanie dotyczy ul. Bodycha od 
Al. Jerozolimskich do ul. Ryżowej. Dla Opa-
czy Małej w porozumieniu ze Starostwem 
Powiatu Pruszkowskiego mamy zamiar wy-
konać dokumentację odwodnienia ul. Tar-
gowej. Dopiero po wykonaniu odwodnienia 
Starostwo zapowiedziało dokończenie re-
montu tej ulicy do granicy z Gminą Raszyn. 
Dla Wsi Michałowice, dla ul. Kasztanowej 
i ul. Ks. Józefa Poniatowskiego wykonywa-
ny jest już projekt drogi wraz z chodnikiem 
i odwodnianiem. W pierwszej kolejności na-
leży wykonać kanał odwadniający wzdłuż 
ul. Kasztanowej i budowę winniśmy rozpo-
cząć w końcu bieżącego roku. Koszt budowy 
tego kanału będzie bardzo wysoki (500.000). 
Wynika to z prostej przyczyny, że ten kanał 
ma służyć do odwodnienia kilkuset ha na te-
renach Wsi Michałowice i części terenów 
Opaczy Małej. Projektowany jest z wyprze-

Budowa ul. Jodłowej w Granicy
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dzeniem na kilkadziesiąt lat, a nie w per-
spektywie najbliższych wyborów. Projekt 
ulicy Ks. J. Poniatowskiego jest wykonywa-
ny łącznie z projektem w ul. Wesołej (uli-
cy granicznej pomiędzy Osiedlem i Wsią 
Michałowice), ul. 11 Listopada i ul. Cichej 
w Michałowicach. W tym projekcie projek-
tanci chcą zastosować dla uspokojenia ru-
chu przejścia wyniesione, ronda i azyle, czyli 
przewężenia jezdni.

W Nowej Wsi planujemy wykonanie ulic: 
Jesiennej, Miłej i Gwiaździstej (1.750.000). 
W Granicy dokończymy ul. Jodłową i roz-
poczniemy ul. Szeroką (405.000). Po żmud-
nych uzgodnieniach z PKP Wojewoda 
Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę 
ul. Warszawskiej w Granicy – a nie Starosta 
w Pruszkowie, tak ważna arteria drogowa. 
A i tak budowę tej ulicy musimy przesunąć 
w czasie, ponieważ Gazownia Warszawska 
planuje w tym roku wymianę sieci gazowej 
z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców. 
Jak tylko wymiana zostanie zakończona 
przystąpimy do modernizacji ulicy Warszaw-
skiej. Podobnie z ulica Ireny w Komorowie, 
nastąpi wymiana sieci gazowej. Budowa ul. 

Ireny zrealizowana zostanie w porozumieniu 
z miastem Pruszkowem, jest to ulica granicz-
na pomiędzy nami. a miastem. Nasza gmina 
i Pruszków zabezpieczyły w tym roku w swo-
ich budżetach na ten rok po 1 mln zł, mamy 
łącznie dwa mln zł, przewidywany koszt cał-
kowity 5, 5 mln zł. W ul. Ireny będzie wy-
konana nowa jezdnia, chodnik i ścieżka 
rowerowa. Na osiedlu Ostoja przystąpimy 
do modernizacji ul. Turkusowej i Burszty-
nowej (650.000). Wykonamy fragment ul. 
Okrężnej (300.000). Starosta Pruszkowski 
projektuje modernizację Al. Marii Dąbrow-
skiej i ul. Brzozowej. Będą ronda, wyniesio-
ne przejścia dla pieszych i inne urządzenia 
spowalniające ruch samochodów. Gmina 
wykona ścieżkę rowerową i zagospodaru-
je otoczenie ulicy. W Regułach zostanie do-
kończona modernizacja ul. Ogrodowej 
(1.255.000) i wykonana zostanie ul. Krótka 
i Orzeszkowa (200.000). O ile otrzymamy 
pozwolenie na budowę przystąpimy do bu-
dowy I etapu ścieżki rowerowej z Reguł do 
Pęcic (200.000). W Michałowicach wykona-
my ul. Słowackiego i rozpoczniemy budowę 
ul. Ogrodowej (1.430.000). W Opaczy Kolo-
nii zmodernizujemy fragmenty ul. Środko-

wej i Zachodniej (odcinek 
od torów WKD) – (180.000). 
Rozpoczniemy w porozu-
mieniu z M. Warszawą – Ur-
susem budowę ul. Bodycha 
(200.000) – stan drogi tra-
giczny. Wpływy podatkowe 
od przedsiębiorców prowa-
dzących działalność przy tej 
ulicy są na pewno większe niż 
z niejednej naszych mieszka-
niowych miejscowości. Taki 
socjalizm w XXI wieku. Po-
woli kończymy inwestycje 
wodociągowe i kanalizacyj-
ne, czas na drogi. Ale trze-
ba mieć projekty drogowe 
– w roku bieżącym projek-
tować będziemy około 50 
ulic na terenie naszej gminy. 
Ale może się okazać, że da-
lej będziemy budować wodo-
ciągi i kanalizację na nowo 
powstających ulicach wśród 
naszych mazowieckich pól 
i łąk.

Żyjemy w epoce kataklizmów, tak wiesz-
czą media. Pożary, susze, powodzie i ostat-
nio orkany. Globalna zmiana klimatu . Żeby 
ktoś mógł spać, ktoś musi czuwać. W na-
szej gminie czuwają druhowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nowej Wsi (OSP) . Doce-
niamy ich służbę. Dlatego w budżecie Gminy 
przewidziano kwotę 200.000 zł w celu zaku-
pu samochodu pożarniczego. Średni samo-
chód pożarniczy kosztuje ponad 600.000 zł. 
Ale wierzymy, że Marszałek Mazowsza, Ko-
mendant Główny OSP, Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej dołożą się do 
zakupu samochód kupimy. Jak się nie po-
czują zaciągniemy kredyt w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i samochód 
dla strażaków kupimy. W roku bieżącym za-
mierzamy powołać Straż Gminną, ale mu-
simy tej nowej formacji zakupić sprzęt. Na 
ten cel przeznaczyliśmy 110.000 zł. W rezer-
wie budżetowej zostały zabezpieczone środ-
ki fi nansowe (35.000) na zakup radiowozu 
dla Komisariatu Policji w Regułach. Gmi-
na pokryje prawe połowę kosztów. Gdyby 
Gmina kolejno co dwa lata nie partycypo-
wała w kosztach zakupu radiowozów, nasi 
dzielni policjanci patrolowaliby gminę pie-
szo. Nasze poczucie bezpieczeństwa to nie 
tylko policja. Bezpiecznie czujemy się na 
oświetlonych ulicach. W tym roku planuje-
my zrealizować oświetlenie ulic przez bu-
dowę całkiem nowych linii lub też uzupełnić 
oświetlenie w ulicach: Jałowcowej i Targo-
wej w Opaczy Małej; Mokrej i Św. Kazimie-
rza w Michałowicach – Opaczy; Orzeszkowej 
i Baczyńskiego w Regułach; Komorowskiej 
w Pęcicach Małych; Bł. Ks. M. Woźnia-
ka i Parkowej w Suchym Lesie; Zamoyskie-
go, Sienkiewicza i Sportowej w Komorowie; 
Malczewskiego, Wyspiańskiego i Filmowej 
w Komorowie – Granicy: Heleny, Stokro-
tek, Jaśminowej o Głównej w Nowej Wsi. 
W budżecie Gminy zabezpieczyliśmy środ-
ki na wykonanie modernizacji istniejącego 
oświetlenia. Zaczynamy od inwentaryzacji 
sieci oświetleniowej i później stopniowo bę-
dziemy wymieniać oprawy oświetleniowe.

Dwa lata temu rozpoczęliśmy realizację 
programu budowy miejsc rekreacji, w szcze-
gólności rekreacji dla dzieci. Pierwszy ogró-
dek jordanowski już powstał w Komorowie 
Wsi. To do niedawna zaniedbane miejsce 
zmieniło swój obraz, na obraz niemal bajko-

Budowa ul. Okrężnej w Komorowie



Michałowice, dnia 03.03.2008 r.

Szanowna Pani
Hanna Brzeska-Kalczuk
Radna Gminy Michałowice

Naturalnie, dobrze pamiętam rozmowę z Szanowną Panią przy lodowisku w Michało-
wicach. Ale jak zapewne Pani doskonale wie, w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) 
Gminy Michałowice nie jest przewidziane do realizacji takie zadanie inwestycyjne. Zdaję 
sobie sprawę z potrzeby budowy lodowiska dla dzieci i młodzieży z Komorowa i sąsiednich 
miejscowości. Popularność jaką się cieszy lodowisko przy szkole w Michałowicach jest do-
wodem na to, że decyzja o budowie lodowiska była decyzją trafną, strzałem w dziesiątkę. Je-
stem przekonany, że podobnie stanie się w tym przypadku. Podejmę starania na forum Rady 
Gminy w celu wprowadzenia tego zadania do WPI, jak myślę skutecznie. Oboje wiemy, że 
środki budżetowe są ograniczone i żadne apele w tym przypadku nie pomogą. Nie pozosta-
je nic innego, jak tylko dokonać przesunięcia środków w budżecie. Po prostu mieszkańcy 
jednej z ulic poczekają rok dłużej na budowę nowej drogi lub kanalizacji. Ale dobro wspól-
ne, jakim będzie lodowisko do powszechnego użytkowania szczególnie  przez dzieci i mło-
dzież będzie miało pierwszeństwo. Wspomnę, że radni z Michałowic i Opaczy wnioskowali 
o budowę lodowiska i zrezygnowano na okres dwóch lat z rozpoczęcia budowy placu zabaw 
i parku w Michałowicach. Zadanie zostało przesunięte w czasie i do realizacji tego zadania 
gmina przystąpi dopiero w drugiej połowie bieżącego roku. 

Kończąc chcę Szanowną Panią zapewnić, że dołożę wszelkich starań aby ten nasz cel zre-
alizować.

Z poważaniem,

Roman Lawrence 

Wójt Gminy Michałowice
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Komorów, dnia 05.02.2008

Szanowny Panie Wójcie.

Zwracam się do Pana z prośbą o budowę 
sztucznego lodowiska przy szkole w Komo-
rowie. Jak Pan zapewne pamięta w styczniu 
spotkaliśmy się przy lodowisku w Michałowi-
cach. Wówczas wspomniałam, że przydałoby 
się takie lodowisko przy szkole w Komoro-

wie. Jak widziałam lodowisko w Michałowi-
cach funkcjonuje bardzo dobrze, cieszy się 
popularnością wśród mieszkańców. Lodowi-
sko umila wolny czas w zimowe długie wie-
czory. Dlatego zwracam się z prośbą, aby 
umilić życie mieszkańcom Komorowa i wy-
pełnić wolny czas młodym ludziom i dzie-
ciom.

Radna Gminy Michałowice
Hanna Brzeska-Kalczuk

Lodowisko

Lodowisko.

Lodowisko – Odpowiedź

wy. Zakończyliśmy w styczniu 2008 również 
budowę ogródka jordanowskiego w Opaczy 
Kolonii, przy ul. Ryżowej. W roku bieżącym 
zakończymy budowę ogródka jordanowskie-
go w Komorowie na placu przy ul. Kolejo-
wej. Rozpoczniemy zaplanowane na dwa 
lata budowy miejsc wypoczynku z ogród-
kami jordanowskimi w Komorowie Wsi 
nad zalewem, w Michałowicach na rynecz-
ku i w Regułach przy ul. Wiejskiej (koszt 
w 2008 r 2.173.000 zł) . Prowadzić będziemy 
prace projektowe dla takich miejsc w Pęci-
cach Małych i w Nowej Wsi. Tak na margi-
nesie, sądzę że w końcu Wspólnota Wiejska 
w Nowej Wsi przekaże działkę pod ogródek 
jordanowski. To właśnie opóźnia budowę 
tak potrzebnego mieszkańcom Nowej Wsi 
ogródka jordanowskiego. Zmiłuj się Wspól-
noto nad małymi dziećmi.

 Przymierzamy się do rozpoczęcia bu-
dowy przedszkoli w Regułach i Komorowie. 
W Regułach planujemy budowę zespołu 

szkolno – przedszkolnego – właśnie w I eta-
pie budowy przedszkola. W Komorowie szu-
kamy wolnej działki (grupy działek) o pow. 
~ 4000 m2 w celu budowy przedszkola. Za-
kupimy taka działkę po cenach wolnorynko-
wych – jeśli ktoś z czytelników Biuletynu ma 
informację o takiej działce, proszę o wiado-
mość do Urzędu. 

Gmina dysponuje majątkiem w skład 
którego wchodzą m. in. budynki. Wszystkie 
wymagają stałej konserwacji i są na bieżą-
co w miarę potrzeb remontowane. Remontu 
wymaga elewacja budynku ośrodka Zdrowia 
w Michałowicach – na ten remont przezna-
czono 50.000 zł. Nie minęło nawet dziesięć 
lat od zakończenia budowy i już trzeba re-
montować elewację. Istniejące przedszkole 
w Nowej Wsi wymaga modernizacji, swoje 
lata ma. Przeznaczymy na ten cel 150.000 zł. 
Wykonamy zagospodarowanie terenu przy 
bibliotece w Komorowie i w ten sposób za-
kończymy modernizację biblioteki. Koszto-

wała gminę sporo. Brakuje jeszcze ławeczki 

Pani Marii Dąbrowskiej, ale czytelnicy czy-

nią starania aby ławeczka pojawiła się. Pani 

Maria czuwa.

Nie wszystkie zadania inwestycyjne zo-

stały Państwu przedstawione w tej krótkiej 

informacji. Aby wszystkie 91 zadań opisać 

za mało miejsca w biuletynie. Co ponadto 

z tego wynika – należy pomyśleć nad ilością 

zadań. Koszty w budownictwie ciągle rosną. 

Podatek VAT dla samorządów od robót in-

frastrukturalnych (kanalizacja, wodociągi, 

itd.) wzrósł od 1 stycznia z 7% do 22%. Ilość 

zadań w naszym Wieloletnim Planie Inwe-

stycyjnym w sposób naturalny zmniejszy się. 

A dochody gminy nie rosną w sposób zbliżo-

ny do wzrostu cen, również wydatki bieżące 

rosną i to szybko. 

Wójt Gminy

mgr inż. Roman Lawrence

INWESTYCJE
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KĄCIK SMAKOSZA

Prawdziwa baba
Kącik smakosza to nowa rubryka, w której zachęcamy Państwa do dzielenia się swoimi ulubionym, bądź dobrze sprawdzonymi przepisami 
kulinarnymi. Przepis na prawdziwą Babkę Wielkanocną podaje Roman Lawrence.

Ostatnia chwila na upieczenie i ubra-
nie babki, najlepsze babki są świerzo parzo-
ne. Przepis na święta i nie tylko. Jak podaje 
Pani Lucyna Ćwierczakiewiczowa na 272 stro-
nie w swoich „Jedynych Praktycznych Przepi-
sach..” w wydaniu z 1885 roku.

Baby parzone. Żadne ciasto nie wymaga 
tyle pieczołowitości i starania ile baby te, i od 
tej właśnie staranności zależy ich uda – nie się. 
I tak, w wigilją dnia; w którym mają być pieczo-
ne, wszystko powinno być przygotowa ne: mąka 
wysuszona i przesiana, cukier utarty, migda-
ły utarte, formy wymyte czysto i wysu szone i t. 
d. Całe pieczywo bab, jeżeli droż dże są dobre, 
nie powinno zabrać więcej jak siedm do ośmiu 
godzin, jeżeli wszystkie warun ki są depełnione. 
Czas ten jednak przedłuża się do 10 godzin, je-
żeli drożdże nie są mocne lub co najważniej-
sze jeżeli miejsce, gdzie baby rosną ma mniej 
niżeli 20 stopni Reaumura, ba by bowiem ros-
nąć powinny w temperaturze od 20 do 25 stop-
ni. – Wziąwszy garniec mąki, kwartę z tej mąki 
parzy się na niecce pięciu kwaterkami goto-
wanego mleka, lejąc mleko cią gle, ale powoli, 

i silnie rozbijając warząchwią tę massę, dopóki 
zupełnie wolną nie będzie. Gdy mąka bardzo 
sucha, więcej mleka w sie bie wsiąka, wilgotna 
mniej. Gdy jest bardzo sucha wziąść mleka pół-
tory kwarty na garniec mąki. Gdy więc już do-
brze rozrobiona, rozpro wadzić ją 14-ma łutami 
drożdży namoczonych w kwaterce mleka, i ko-
pą ubitych dobrze pra wie na pianę żółtek z 2 
funtami cukru tartego na tartce z głowy,—lać 
to powoli aby się kluski nie tworzyły z parzo-
nej mąki a rozbiwszy do brze, zostawić do roś-
nięcia w ciepłem miejscu 20 stopni Reaumura. 
Jaja ubijają się w garnku wstawionym w miskę 
z gorącą wodą.. Gdy rozczyn popęka i dobrze 
znać, że rośnie, wtedy wlać w tę massę ciągle 
ważąchwią rozrabiając, kwartę wolnego zupeł-
nie klarowanego masła. Wsypać soli łyżeczkę 
małą i dopiero rękami zacząć wyrabiać ciasto, 
dobierając resztę mąki, to jest pozostałe od pa-
rzenia 3 kwarty. Godzi nę potrzeba ciasto wy-
rabiać, to jest gnieść je rękami czyli mieszać; 
na ostatku wsypać, jeżeli kto lubi, laskę tłu-
czonej wanilji, lub zamiast niej 2 łuty gorzkich 
migdałów. Gdy tak już ciasto wyrobione, że od 
ręki odstaje, zostawić na niecce, aby wyrosło 
w dwójnasób, i wtedy dopiero lać w formy od 
bab, dobrze wysmaro wane masłem klarownem 
lub szmalcem i wy sypane bułką tartą po */3 
części formy i po stawić w ciepłe bardzo miej-
sce do rośnięcia. Jednak trzeba uważać, żeby 
nie stały gdzie za gorąco, za blizko ognia, bo 
by potem opadły. Gdy już dorosną do trzech 
czwartych formy, wtedy w piecu palić żeby piec 
dobrze się wy grzał i był gorący. W piecu palić 
drzewem sosnowem, drohnem, w długie bar-
dzo kawałki rabanem, żeby wszędzie płomień 
piec ogarnął. Gdy się w piecu wypali, rozgarnąć 
węgle po całym trzonie, rurę, drzwiczki i wszel-

kie lufta pozamykać – a gdy się węgle zpopielą 
wymieść do czysta popiół, a gdy baby po drosną 
blizko do pełna formy, wstawić w piec, spróbo-
wawszy go wprzódy mąką: trzeba rzu cić garść 
mąki,—jeżeli trzaska i pali się w je dnej chwili, 
to jeszcze trochę piec przestu dzić; jeżeli się zaś 
mąka prędko rumieni, to piec dobry. W piecu 
stać powinny całą go dzinę, a wyjmując z pieca 
próbować słomą lub rószczką, kładąc takową 
w środek baby; jeżeli po wyjęciu słomka su-
cha, to baba upieczona, jeżeli zaś wilgotna, to 
trzeba jeszcze na kwandrans wstawić. Po wyję-
ciu bab z pieca, postawić je ostrożnie w prze-
wiewnem miejscu na dziesięć minut najwięcej, 
żeby tylko z pierwszego gorąca odeszły i zaraz 
wyjmować, bo kiedy ciasto stygnie w formie, to 
potem będzie miało czer wonawy kolor, a im 
prędzej wyjęte, tern lepiej. Chcąc babki długo 
zachować w stanie świe żości, należy je zaraz po 
wyjęciu posmarować młodem masłem, posypać 
miałkim cukrem, a po zupełnem wystudzeniu 
włożyć napowrót w for mę, przez co zachowują 
długo świeżość; uży wając nawet, wyjąć, ukroić 
ile potrzeba i na powrót włożyć w formę.

Łut to dawna jednostka miary masy. Jego war-
tość w zależności od stulecia i miejsca wyno-
siła od 10 do 50 gramów. W Polsce wynosiła 
12,65625 grama.

Funt to jednostka masy wywodząca się od rzym-
skiej libry. Jako jednostka masy funt w różnych 
krajach miał inną wagę. W Królestwie Polskim 
funt nowopolski wynosił 0,405504 kg.

Garniec (4 kwarty) = 4 litry.
Kwarta = 1 litr.
Kwaterka = 0,25 litra.

Ach te baby...
Roman Lawrence

Zamówienia publiczne Gminy Michałowice
Wykaz planowanych postępowań

Lp. Przedmiot postępowania Tryb postępowania Termin składania ofert

1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kraszewskiego w Komorowie Przetarg nieograniczony kwiecień 2008

2.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej dla ulic:
Janowskiego w Komorowie
Jałowcowej w Opaczy Kolonii
Dokumentacji zamiennej dla Środkowej w Opaczy Kolonii

•
•
•

Przetarg nieograniczony kwiecień 2008

3. Modernizacja ul. Turkusowej w Komorowie Przetarg nieograniczony kwiecień 2008

4. Konserwacja SUW i sieci wodociągowej Przetarg nieograniczony marzec 2008

5. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie gminy Przetarg nieograniczony marzec 2008

6 Konserwacja SUW i sieci wodociągowej Przetarg nieograniczony marzec 2008

7. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie gminy. Przetarg nieograniczony marzec 2008

8. Wykonanie dokumentacji technicznej na remont ulicy Bodycha w Opaczy Kolonii 
oraz ulic Sieradzkiej i Okrężnej w Komorowie Osiedlu. Bez stosowania ustawy marzec 2008

9. Remont chodników, parkingów i placów na terenie gminy. Bez stosowania ustawy marzec 2008

10. Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Przetarg nieograniczony marzec 2008

Babka Wielkanocna



Wczoraj i dziś
Liceum Ogólnokształcące  im. Marii Dą-

browskiej w Komorowie liczy sobie już 15 lat. Po-
wstało ono w 1993 roku z inicjatywy dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej, dr. 
hab.Andrzeja Fabianowskiego, pierwszego dy-
rektora liceum, oraz dzięki przychylności władz 
gminy Michałowice. 

Liceum zmieniało się wraz z reformą eduka-
cji. Początkowo, co roku powstawały dwie rów-
noległe klasy pierwsze (walka o miejsce w naszej 
szkole nigdy nie była łatwa), wyjątkiem był wrze-
sień 1995 – trzy klasy pierwsze.

W 2002 roku reforma oświaty spowodowała 
powołanie do życia nowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego. W Komorowie utworzono 
wówczas trzy klasy pierwsze, które różniły się gru-
pą przedmiotów wiodących. Były to klasy: huma-
nistyczna, matematyczno-fi zyczna oraz matema-
tyczno-geografi czna. Idąc z duchem czasu i sta-
rając się dopasować do potrzeb naszych uczniów 
związanych z wyborem uczelni wyższej oraz ich 
zainteresowań ogólnych w 2007 roku utworzo-
no czwartą klasę pierwszą o profi lu europejskim, 
zmniejszając jednocześnie liczbę uczniów w kla-
sach z 34 do 25.  Liceum poszerzyło również swo-
ją ofertę, wprowadzając obok języka angielskie-
go i niemieckiego także naukę języka francuskie-
go. Pomysł się sprawdził. Jednak ze względów lo-
kalowych postanowiono w przyszłości, a więc już 
w roku szkolnym 2008/2009,  wrócić do syste-
mu trzech klas, pozostawiając klasę europejską  
(z rozszerzonymi – historią, wiedzą o społeczeń-
stwie i językiem obcym) oraz  tradycyjne już klasy  
matematyczną (z rozszerzoną matematyką, fi zy-
ką i geografi ą) i przyrodniczą (z rozszerzoną bio-
logią, chemią i fi zyką). 

W roku szkolnym 2007/2008  w Lice-
um w Komorowie uczy się łącznie  304 ucz-
niów i uczennic. Licealiści mają do dyspozy-
cji, obok systematycznie unowocześnianych i wy-
posażanych pracowni  przedmiotowych (jak np. 
pracownia informatyczna czy językowa), tak-
że wspaniałą halę sportową i nowoczesny kom-
pleks boisk, siłownię oraz salę pingpongową. 
 Nasza szkoła może się  poszczycić bardzo profe-
sjonalną i wykwalifi kowaną, a przede wszystkim 
sprawdzoną kadrą pedagogiczną, na  której czele 
stoją  Dyrektor ZSO mgr Małgorzata Głodowska 
(nauczyciel matematyki i fi zyki) oraz Zastepca Dy-
rektora ds. Liceum – pan dr Kazimierz Kość (na-
uczyciel technologii informacyjnych). Warto za-
znaczyć, że blisko połowa nauczycieli liceum ma 
status nauczyciela dyplomowanego, dwoje stopień 
doktora i jeden – doktora habilitowanego.

Jesteśmy dumni
LO w Komorowie jest szkołą małą i kame-

ralną, i to je odróżnia od miejskich szkół -molo-
chów. Choć liceum mieści się w zespole szkół, to 
młodzież nie jest anonimowa – dyrekcja i nauczy-
ciele znają i rozpoznają każdego, a szkolny peda-
gog, którym już od wielu lat jest pani mgr Janina 
Jędrzejewska, dociera z pomocą i radą do każde-
go. Budynki szkoły wtopione w zieleń sosen za-
chęcają, aby tu przyjść.

W ciągu piętnastu lat istnienia wypracowa-
liśmy wysoki poziom nauczania, czego dowo-
dem są fi naliści ogólnopolskich olimpiad przed-
miotowych (Olimpiady Geografi cznej, Olimpia-
dy Wiedzy Filozofi cznej, Olimpiady Chemicznej, 
Olimpiady Ochrony Środowiska, Olimpiady Li-
teratury i Języka Polskiego). Szkoła może się po-

szczycić wieloma uczestnikami olimpiad szczebla 
okręgowego, wyróżnieniami w konkursach orto-
grafi cznych, recytatorskich, Międzynarodowym 
Konkursie Gier Matematycznych i Logicznych, 
matematycznym „Kangurze”, Ogólnopolskim 
Konkursie „Polska w NATO”, a także udzia-
łem w innych konkursach, np. w Ogólnopolskim 
Konkursie Języka Angielskiego „Fox”, czy Ogól-
nopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza”. 

O bardzo dobrym poziomie nauczania 
świadczą  dobre wyniki egzaminu maturalnego 
oraz duży procent abiturientów, którzy dostają 
się uczelnie państwowe – nasi absolwenci ukoń-
czyli lub jeszcze studiują na Uniwersytecie War-
szawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, Politechnice Warszawskiej, SGH, 
SGGW, AWF, Uniwersytecie Europejskim „Via-
drina” i innych uczelniach.

Najlepsi absolwenci i najlepsi maturzyści 
otrzymują wspaniałe nagrody fundowane przez 
Dyrektora Szkoły oraz Wójta Gminy Michałowi-
ce, a co roku najlepszy uczeń otrzymuje stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów. Najlepsi ucznio-
wie, ze średnią ocen powyżej 4.5 otrzymują sty-
pendium naukowe. Szkoła dba o uczniów wyróż-
niających sie w sporcie, którzy również mogą się 
ubiegać o stypendia. Nie zapominamy też o licea-
listach, którzy potrzebują wsparcia w postaci sty-
pendium socjalnego. 

Szkoła organizuje liczne wyjazdy krajowe i za-
graniczne – obozy integracyjne dla pierwszoklasi-
stów, wycieczki klasowe, wycieczki ogólnoszkol-
ne (np. do Paryża), zagraniczne wyjazdy eduka-
cyjne (projekty językowe połączone z pogłębia-
niem wiedzy o Unii Europejskiej, dotychczas były 
to Aachen/Bruksela/Maastricht, Londyn, Irlandia, 
Szkocja, Budapeszt, Holandia, Norwegia. Pierw-
sza wymiana młodzieży  ze szkołą w Szwajcarii 
miała miejsce jeszcze w latach dziewięćdziesią-
tych. W roku szkolnym 2002/2003 zapoczątkowa-
na została wymiana młodzieży ze szkołą z Kreuzau 
w Niemczech, w 2005 roku odbyła się wymiana ze 
szkołą na Węgrzech oraz gościliśmy u siebie mło-
dzież  z Iranu, Malezji, Austrii i  Ukrainy i w ra-
mach programu „Peace – lekcja tolerancji”, zaś 
od 2006 roku prowadzimy regularną już wymia-
nę międzynarodową uczniów ze szkołą w Zwol-
le w Holandii w ramach europejskiego programu 
„Młodzież”.  We wrześniu 2008 będziemy gościć 
u nas młodzież z Holandii i Łotwy.

Bardzo bogaty jest kalendarz stałych szkol-
nych imprez. Zaliczyć tu trzeba odbywający się 
co roku  Festiwal Nauk Przyrodniczych oraz 
Dni Językowe, a także uhonorowanie wyłonio-
nych w drodze kon-
kursu organizowane-
go przez Samorząd 
Uczniowski najlep-
szego i najsympatycz-
niejszego nauczyciela 
w ramach Dnia Na-
uczyciela, spektakl 
z okazji Święta Nie-
podległości,  szkol-
ne „Jasełka”, „po-
łowinki“ i studniów-
ki, udział młodzieży 
w Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy, 
czy uroczyste pożeg-
nanie absolwentów. 
W bieżącym roku 
szkolnym działający 

coraz prężniej Samorząd Uczniowski wprowa-
dził do kalendarza imprez szkolnych „Andrzej-
ki”, wybory przewodniczącego Samorządu Ucz-
niowskiego oraz  zakończony wielkim sukcesem 
wieczór talentów p.t.: „Z Komorowa...do Opo-
la”, którego pierwsza edycja (mają być następ-
ne!) nosiła nazwę „Ocalić od   zapomnienia”.

Ponadto, od początku istnienia szkoły dzia-
łały szkolne gazetki. Pierwsza z nich – „Amalga-
mat“ była w zasadzie pisemkiem „drugiego obie-
gu“, pisanym i powielanym przez młodzież. Na-
stępne tytuły, już ofi cjalne, to“Journal Licealny“i  
„Kurier Szkolny“, którego edycja  została wzno-
wiona w grudniu 2007 r.

LO w Komorowie oferuje możliwość  zajęć 
pozalekcyjnych, na których młodzież rozwija swo-
je umiejętności i zainteresowania, a których ofer-
ta dostosowywana jest do potrzeb i zainteresowań 
uczniów. Prowadzone są koła przedmiotowe, ję-
zykowe, informatyczne oraz sportowe. W tym 
roku pojawiło sie również koło europejskie, zaś 
w przyszłym planowane są zajęcia teatralne i war-
sztaty fotografi czne. Szkoła dba również o rozwój 
fi zyczny swoich wychowanków. Drużyny z LO 
uczestniczą z powodzeniem w Międzypowiato-
wych Mistrzostwach Szkół Średnich w koszyków-
ce chłopców i siatkówce dziewcząt.

Dzień powszedni
Choć plan lekcji bywa obszerny, jak to w li-

ceum, nauka może być przyjemna. Informaty-
ki uczymy się w pracowni komputerowej, któ-
ra ma stałe łącze do Internetu. W większości sal 
można oglądać fi lmy video, w pracowni biolo-
gicznej obcować z żywymi zwierzętami, w labo-
ratorium chemicznym wykonywać doświadcze-
nia. Wiele lekcji odbywa się w kilkunastoosobo-
wych grupach (języki obce, technologia informa-
cyjna, częściowo także fi zyka, chemia i biologia). 
Coraz więcej pracowni, w tym biblioteka szkolna, 
ma też na wyposażeniu komputer na stałe połą-
czony z Internetem.

Do dyspozycji uczniów są sklepik szkolny 
i dobrze zaopatrzony bufet z miejscami do sie-
dzenia. W razie potrzeby pomocy udzieli pielęg-
niarka lub lekarz szkolny.

Wielka zaletą naszego liceum jest nowoczes-
na i na bieżąco aktualizowana strona interneto-
wa, gdzie możecie znaleźć państwo wiele infor-
macji z życia naszej szkoły, na którą serdecznie 
zapraszamy: www.komorow.edu.pl

Nauczycielki LO w Komorowie – Małgorzata 
Borecka, Danuta Smakulska i Danuta Irmińska 

OŚWIATA
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Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

Dnia 15 lutego 2008 r.
odszedł na wieczną służbę

Ś + P
Generał  Antoni Heda „Szary”

Kawaler Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Niezłomny Żołnierz Rzeczypospolitej.

Całe swoje życie walczył o niepodległą umiłowaną Ojczyznę.
Żołnierz kampanii wrześniowej w 1939 r.

Żołnierz Armii Krajowej – „Szary” – dowódca batalionu AK z Gór Świętokrzyskich. 
Skazany na czterokrotną karę śmierci przez komunistyczne sądy. Internowany 

w stanie wojennym w 1981 r. 
Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Był wierny dewizie „Bóg , Honor , Ojczyzna”.
Nasz Sąsiad z Kań Helenowskich. 

Cześć jego Pamięci.

Przewodniczący Rady Gminy Michałowice  – Sławomir Walendowski
Wójt Gminy Michałowice – Roman Lawrence
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Zredagowała: Beata Izdebska-Zybała

e-mail: beataizdebska@w-n.pl
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INFORMACJE LOKALNE

Zredagowali: Pracownicy Urzędu Gminy Michałowice

e-mail: sekretariat@michalowice.pl

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU GMINY
05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 34, sekretariat@michalowice.pl, www.michalowice.pl

fax: 022 723 81 78 wew. 190 

Centrala: 022 723-81-78, 022 723-93-32, 022 723-93-35
oraz tonowo, wybierając nr wewnętrzny:
0 lub 116 Sekretariat Wójta i Zastępcy Wójta Gminy, 101, 108 – Inwestycje, 
103 – Meldunki, 104, 105 – Podatki, 106 – Skarbnik Gminy, 107 – Ksiegowość 
budżetowa, 109 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, 110 – Kie-
rownicy Referatów Inwestycji oraz Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska, 111 – Sekretarz Gminy, 112 – Ewidencja Działalności Gospodarczej, 
113 – Zamówienia Publiczne, Kadry, 121 – Planowanie i Zagospodarowanie 
Przestrzenne, 123, 124 – Geodezja i rolnictwo, 125 – Biuro Rady Gminy

Telefony bezpośrednie:

Referat Spraw Obywatelskich – tel: 022 723-87-55
Stanowisko ds. Kultury – 022  723-83-00
Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne – 022 723 93 36
Geodezja i rolnictwo – 022 723 93 37
Ewidencja Działalności Gospodarczej – 022 723 93 45
Biuro Rady Gminy – 022 723 93 38

Kasa – 022 723 84 08 (czynna: pon. 9.15–16.30, wt.–pt. 8.15–15.30 w ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 12.00)

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
GMINY MICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów, tel. 022 758 27 93

GMINNE PRZEDSZKOLE W MICHAŁOWICACH
ul. Szkolna 13, 05-816 Michałowice, 
tel. 022 83 80

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 
Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów, tel. 022 758 26 63

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MICHAŁOWICE 
ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice, (budynek Szkoły podstawowej)
tel./fax. 022 723 86 00
Filia biblioteki mieści się w  Nowej Wsi, ul. Główna 52 A
05-806 Komorów (budynek Gminnego Przedszkola)
tel./tax.: 022 758–28–72

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów,
tel. 022 758 06 37 szkoła podstawowa • tel. 022 723 02 48 gimnazjum i liceum

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MICHAŁOWICACH
ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice,
tel. 022 723 86 21 szkoła podstawowa im. Jana Pawła II
tel. 022 753 03 40 gimnazjum im. Józefa Poniatowskiego

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOMOROWIE
ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów,
Tel. 022 758 01 84

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
IM MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWEJ WSI
ul. Główna 96, 05-806 Komorów
tel. 022 758 26 05 szkoła • tel. 022 758 26 51 przedszkole

GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI  I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
W MICHAŁOWICACH Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów, tel. 022 758 28 22
(dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00-19.00)

WAŻNIEJSZE TELEFONY
POLICJA
Komisariat Policji w Regułach tel. 022 723 41 70,
 022 723 73 27, 022 753 40 45, 022 604 62 68
(wszystkie telefony czynne całodobowo)
Komenda Powiatowa: 022 758 60 81 do 85, 022 604 62 13

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ I SANITARNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „GEA-NOVA” Sp. z o. o.
05-082Stare Babice, ul. Kutrzeby 38
SERWIS: tel. 0 695 380 695, 0 693 860 083

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W PRUSZKOWIE
telefon alarmowy 022 758 77 01

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ WODROL. S. A, SUW
Komorów tel.022 758 09 17
Pogotowie Wodociągowe WODROL tel.  0 694 404 982, 0 694 404 967
Sieć wodociągowa w Osiedlu Michałowice i Osiedlu Ostoja w Komorowie 
obsługuje – MPWiK 
MPWiK Pruszków tel. 022 758 64 78, 022 758 64 79
Pogotowie Wodociągowe MPWiK tel.0 602 316 505

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWEJ WSI
ul. Główna 2, 05-806 Komorów – telefon alarmowy 022 758 26 87

STAROSTWO POWIATOWE – tel. 022 738 14 00
Referat drogowy  tel. 022 738 15 56, 022 738 15 57,  022 738 15 59

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
Rejon Pruszków tel. 022 738 23 00 • Rejon W-wa (ul. Włodarzewska) tel. 022 821 52 11

PRZYCHODNIE LEKARSKIE
„Arka” Komorów, ul. Berylowa 34, tel 022 758 00 85
RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7, tel. 022 753 04 04
Przychodnia Lekarska ZDROWIE Komorów
ul. Turkusowa 5, tel. 022 759 16 57

POGOTOWIE GAZOWE
Awarie: tel. 992, 022 621 24 71, fax. 022 629 76 54

OŚWIETLENIE ULICZNE Konserwator oświetlenia fi rma „Święcki”
tel. 022 886 48 26, 022 886 48 27, 0 692 469 767

APTEKI
„Leśna” Komorów, ul. Ceglana, tel. 022 758 02 21
„Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34, tel. 022 758 00 82
Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24, tel. 022 758 27 25
Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 9, tel. 022 723 91 83
Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 10, tel. 022 723 92 00

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
FUNDACJI „NIEDŹWIEDŹ” Magdalena Szwarc
Korabiewice 11, 96-122 Puszcza Mariańska • tel. kom. 0 503 845 563


