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BUDŻET 2019

Podczas IV sesji, która odbyła się 14 stycz-
nia br., Rada Gminy Michałowice przyję-

ła uchwałę budżetową na 2019 rok. W  tym 
roku dochody zostały zaplanowane w wyso-
kości 147,7 mln zł, natomiast wydatki blisko  
152,7 mln zł. Deficyt budżetowy wyniesie nie-
całe 5 mln zł.

Prognozowane dochody będą pochodzić 
przede wszystkim z podatków od osób fizycz-
nych i prawnych, lokalnych opłat, dotacji celo-
wych budżetu państwa oraz subwencji oświa-
towej i zasiłku tzw. Rodzina 500+. Największą 
część wydatków, 114,8 mln zł, stanowią wy-
datki bieżące, które pokryją koszty związane 
m.in. z  utrzymaniem i  działalnością oświaty, 
pomocą społeczną i  programami wspierają-
cymi rodziny, jak również utrzymaniem czy-
stości w gminie, oświetleniem ulic, wywozem 
odpadów i  naprawą nawierzchni. Natomiast 
wydatki inwestycyjne planowane są w wyso-
kości 37,9 mln zł.

DOCHODY GMINY
Największą pozycję dochodów w  budżecie 
gminy stanowią wpływy z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych (PIT). Prognozo-
wane są one w wysokości 64,4 mln zł. Kwota 
ta stanowi 43,6% całości gminnych wpływów 
budżetowych. Dlatego tak ważnym jest, aby 
mieszkańcy naszej gminy rozliczali się 
w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, wła-
ściwym ze względu na miejsce zamieszka-

nia i  wskazywali gminę Michałowice jako 
miejsce zamieszkania (dla organu podatko-
wego adres zameldowania nie  ma żadnego 
znaczenia). Dla porównania wpływy z podatku 
od osób prawnych (CIT) zostały oszacowane 
w wysokości 2,5 mln zł, co stanowi zaledwie 
1,7% całości dochodów. Mimo tego, że wie-
le firm prowadzi działalność na terenie gminy, 
duża część tego podatku nie wpływa do na-
szego budżetu. Firmy są zarejestrowane i mają 
główne siedziby w innych gminach, ich podat-
ki zasilają więc tamtejsze budżety. 

Dużą pozycję dochodów stanowi subwen-
cja oświatowa z  budżetu państwa. Z  tego 
tytułu została zaplanowana kwota ponad  
22,8 mln zł (15,5%). Jednak jest to zaledwie 
część, która pokryje szacowane na ponad 
43,8  mln  zł wydatki poniesione na oświatę 
i wychowanie dzieci i młodzieży. 

Kolejną znaczną kwotą przekazaną z  bu-
dżetu państwa jest dotacja przesyłana do 
gmin na działania związane ze wspieraniem 
rodzin, w  tym w  ramach programu Rodzina 
500+. Wyniesie ona 12,3 mln zł. 

W budżecie gminy Michałowice   z podat-
ków: od nieruchomości, transportu i  rolnego 
oraz różnych opłat od osób fizycznych zostały 
zaplanowane wpływy 11,9  mln  zł (8%), na-
tomiast od osób prawnych blisko 14 mln zł 
(9,5%). 6,2 mln zł będzie pochodziłć z opłat 
dokonywanych przez mieszkańców za pobór 
wody i zrzut ścieków, natomiast 2,6 mln zł - 

Dotacja na wymianę pieca
Od 1 lutego 2019 r. rozpoczęło się przyjmowanie 
wniosków o udzielenie dotacji na zakup pieca ga-
zowego, który zastąpi obecnie użytkowany piec 
spalający paliwo stałe (węgiel, drewno, koks).

s. 5
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Gminy Michałowice

Debata
20 grudnia, w sali multimedialnej urzędu gminy od-
była się coroczna debata społeczna poświęcona 
poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy Micha-
łowice.

s. 8

Rekordowy finał WOŚP
Podczas 27. finału padł rekord w gminie Micha-
łowice! Dwa gminne sztaby, które zorganizowane 
były w szkołach w Komorowie i Nowej Wsi, ze-
brały blisko 160 tys. zł.

s. 9

WARTO PRZECZYTAĆ!
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Budżet

z opłat za gospodarowanie odpadami i usu-
wanie drzew. W  tym roku w  ramach dotacji 
unijnych otrzymamy kwotę 4,4 mln zł. 

WYDATKI INWESTYCYJNE
Łączna kwota wydatków inwestycyjnych zo-
stała zaplanowana w wysokości 37,9 mln zł, 
co stanowi 24,8 % wydatków ogółem. 

Na przebudowę i  modernizację dróg 
prognozowana jest kwota wydatków w  wy-
sokości 6,9 mln zł, na budowę systemu tras 
rowerowych oraz parkingów Parkuj i Jedź – 
blisko 5,8 mln zł, natomiast na odwodnienie 
terenów oraz zagospodarowanie terenów 
przy zbiornikach retencyjnych – 4,4 mln zł. 
W tym roku nakłady związane z budową sieci 
wodociągowej i sanitarnej zostały zaplano-
wane w wysokości 5,1 mln zł. 

W  tym roku duże środki zostały prze-
znaczone na budowę i  modernizację bu-
dynków oświaty, na ten cel zaplanowano 
12,6 mln zł, w tym budowę kompleksu szkol-
no-przedszkolnego w Regułach oraz przebu-
dowę sali gimnastycznej w  Michałowicach. 
Na modernizację infrastruktury społecznej 
przeznaczono 1,1 mln zł (m.in.: budowa świe-
tlicy w  Pęcicach), natomiast na wykonanie 
i modernizację oświetlenia blisko 0,6 mln zł. 
Pozostała kwota wydatków z  tej grupy (pra-
wie 0,9 mln zł) została zaplanowana m.in.: na 
inwestycje związane z mieniem komunalnym, 
budową budynków socjalnych, zakupem 
oprogramowania i  sprzętu biurowego wspo-
magającego pracę urzędu oraz dofinansowa-
nie Izby Pamięci Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nowej Wsi. 

WYDATKI BIEŻĄCE
Zostały one zaplanowane w    wysokości   
114,8 mln zł, co stanowi 75,2 % wydatków 
ogółem. 

Oświata
Planowana kwota wydatków przeznaczonych 
na oświatę oraz wychowanie dzieci i  mło-
dzieży wyniesie 43,8  mln  zł (28,7% całości 
wydatków gminy). Co prawda spodziewane 

są wpływy subwencji oświatowej z  budżetu 
państwa w wysokości 22,8 mln zł oraz innych 
dotacji oświatowych, w  tym refundacji kosz-
tów z innych gmin za pobyt dziecka w przed-
szkolach, wpływy z opłat stałych w wysokości 
2,7 zł, jednak ponad 18 mln zł. gmina pokryje 
z własnych dochodów. 

I  tak, prognozowane wydatki związane 
z prowadzeniem przez gminę szkół w Ko-
morowie, Michałowicach i  Nowej Wsi 
wyniosą 29,7  mln  zł. Na tę kwotę, oprócz 
utrzymania budynków, wynagrodzenia dla 
nauczycieli, zakupów materiałów dydak-
tycznych wchodzą także koszty obsługi 
ekonomiczno-administracyjnej szkół, do-
kształcania nauczycieli, dowożenia uczniów, 
utrzymania szkolnych świetlic oraz realizacji 
zadań wymagających stosowania specjalnej 
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. 

W tym roku planowane wydatki poniesio-
ne na działalność 2 gminnych przedszko-
li wyniosą 3,9 mln zł, przy prognozowanej 
opłacie stałej wnoszonej przez rodziców 
w wysokości 148 540 zł. Szacowany mie-
sięczny koszt utrzymania dziecka w przed-
szkolu gminnym wynosi 1112,24 zł. Gmina 
planuje przeznaczyć także kwotę ponad 
8,8  mln  zł na dotacje do niepublicznych 
jednostek wychowania przedszkolnego, 
żłobków i klubików dziecięcych. Co mie-
siąc do każdego dziecka uczęszczającego 
do niepublicznego przedszkola planowana 
jest dopłata 834,18 zł, uczęszczającego do 
punktu przedszkolnego – 444,89 zł oraz 
żłobka - 700 zł. 

Utrzymanie infrastruktury drogowej, 
porządku, ochrona środowiska

Na zadania związane z  bieżącym funkcjo-
nowaniem i  utrzymaniem gminy planowane 
są wydatki w wysokości ponad 26,7 mln zł, 
a więc 17,5% wszystkich wydatków. W  tym 
szacowana kwota poniesiona na utrzymanie 
sieci wodociągowej i  sanitarnej wyniesie 
9,4  mln  zł. Na remonty i  utrzymanie (w  tym 
zimowe) infrastruktury drogowej, tj. ulic, 
chodników, dróg rowerowych, uzupełnia-
nie znaków planowane jest wydanie blisko  
6 mln zł, zaś na oświetlenie dróg i placów – 
2,1 mln zł. Nakłady na zapewnienie porząd-
ku na terenie gminy (m.in.: utrzymanie zieleni, 
prace porządkowe, usługi związane z odbio-
rem odpadów od mieszkańców, obsługa ka-
bin sanitarnych, zabezpieczenie opieki nad 
zwierzętami bezdomnym) zostały zaprojekto-
wane w wysokości 6,9 mln zł. Na utrzymanie 
transportu zbiorowego (w tym linii autobuso-
wych i wspólnego biletu WKD) zaplanowano 
kwotę w wysokości 1,9 mln zł, natomiast sys-
temu Rower gminny – prawie 0,5 mln zł. 

DOCHODY GMINY  wartość %

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH  64 388 643,00 zł 43,6%

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI 
ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

 11 859 000,00 zł 8,0%

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH  2 500 000,00 zł 1,7%

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI 
ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH 

 13 959 000,00 zł 9,5%

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT NA PODSTAWIE USTAW  905 963,09 zł 0,6%

WPŁYWY Z USŁUG POBORU ZA WODĘ I ZRZUT ŚCIEKÓW  6 221 616,00 zł 4,2%

NAJEM I DZIERŻAWA MAJĄTKU GMINNEGO  1 234 851,00 zł 0,8%

SUBWENCJA OŚWIATOWA  22 844 789,00 zł 15,5%

OŚWIATA i WYCHOWANIE (m.in. dotacje celowe; refundacją kosztów z 
innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach, wpływy z opłat stałych) 

 2 772 555,00 zł 1,9%

ZASIŁKI NA RODZINĘ (m.in. zasiłek wychowawczy Rodzina 500+, 
świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne)

 12 251 016,67 zł 8,3%

POMOC SPOŁECZNA (m.in. dotacje celowe z budżetu państwa obej-
mujące m.in. zasiłki stałe, okresowe, dopłaty z zakresu dożywiania, 
dofinansowanie projektu Klub Świetliki)

 655 443,42 zł 0,4%

DOTACJE UNIJNE  4 419 414,93 zł 3,0%

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i usuwanie drzew)

 2 630 000,00 zł 1,8%

DOCHODY POZOSTAŁE  1 069 611,46 zł 0,7%

 147 711 903,57 zł 

BUDOWA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ  

I KANALIZACYJNEJ 
13,5% 

 PRZEBUDOWA DRÓG  
18,2% 

BUDOWA SYSTEMU 
TRAS ROWEROWYCH  

I PARKINGÓW 
"PARKUJ I JEDŹ" 

15,2% 

ODWODNIENIE 
TERENÓW ORAZ 

ZAGOSPODAROWANIE 
TERENÓW PRZY 
ZBIORNIKACH 
RETENCYJNYCH 

11,6% 

BUDOWA  
I MODERNIZACJA 

BUDYNKÓW OŚWIATY 
33,3% 

WYKONANIE  
I MODERNIZACJA 

OŚWIETLENIA 
1,5% 

 
ZAKUP MIENIA 

1,6% 

MODERNIZACJA 
INFRASTRUKTURY 

SPOŁ. 2,9% POZOSTAŁE 
2,2% 

WYDATKI INWESTYCYJNE
% udział w wydatkach inwestycjnych
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Budżet

„Janosikowe”
Jak co roku, w budżecie gminy konieczne 

jest zarezerwowanie środków na obowiązko-
we wpłaty do budżetu państwa, które prze-
znaczane są na rzecz gmin „biedniejszych”, 
tzw. „janosikowe”. Co miesiąc z naszego bu-
dżetu będzie wypłacane ponad 0,5 mln zł, co 
w skali roku da kwotę 6,1 mln zł (4 % wszyst-
kich wydatków gminy).

Pomoc społeczna i wsparcie dla rodzin 
W  tym roku koszty poniesione przez gminę 
na działania pomocy społecznej i  wspierają-
ce rodziny zostały zaplanowane w  wysokości  
15,8  mln  zł, (10,3 %). Największa ich część 
12,5  mln  zł, zostanie przeznaczona na pro-
gramy wspierające rodziny, w  tym program 
500+ (9,5 mln zł) oraz świadczenia rodzinne  
(2,3  mln  zł). Do zadań gminy wpisana jest 
także pomoc osobom najuboższym i  znajdu-
jącym się w  trudnej sytuacji życiowej. W  tej 
kategorii  znajdują się także wydatki z  zakresu 
utrzymania dziennego Domu Senior+ i projektu 
Klubu Świetliki, jak również koszty ponoszone 
na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. W tym roku na te cele zostało 
zaplanowane 3,3 mln zł. 

Administracja publiczna
Wydatki związany z administracją planowa-

ne są w wysokości 10,3 mln (6,8%). Składają 
się na nie m.in.: wydatki związane z działalno-
ścią Urzędu Gminy Michałowice (utrzymanie 
budynku, zakup materiałów i  wyposażenia, 
wynagrodzenie pracowników, czy zakup usług 
różnych zlecanych podmiotom zewnętrznym; 
np. usługi pocztowe), diety radnych i sołtysów, 
składki na rzecz związków gmin oraz  wydatki 
związane z  utrzymaniem projektu „Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu w  Gminie 
Michałowice”. 

Gospodarka gruntami  
i  nieruchomościami

Na te wydatki zaplanowano kwotę 2,5 mln zł 
(1,6%). Największa część jest zarezerwowana 
na wypłatę ewentualnych odszkodowań oso-
bom fizycznym za grunty przejęte na rzecz 
gminy. Pozostałe koszty zostaną poniesione 
na m.in.: usługi notarialne, geodezyjne, czy 

opłatę rzeczoznawców oraz dotyczą obsługi 
budynków komunalnych, w tym ich remontów. 

Kultura i sport 
Łącznie na te cele planowany jest wydatek 

w wysokości 5,7 mln zł (3,7 %). Na zadania 
związane z  kulturą i  ochroną dziedzictwa 
narodowego zabezpieczona jest kwota w wy-
sokości 3 mln zł. Wydatki te będą ponoszone 
głównie na utrzymanie bibliotek gminnych (bli-
sko 1,4 mln  zł), dotacje dla organizacji poza-
rządowych z zakresu kultury (0,45 mln zł) oraz 
działalność kulturalną realizowaną w  ramach 
funduszów sołeckich i osiedli (0,5 mln zł). Pozo-
stałe koszty stanowi ochrona zabytków i opie-
ka nad nimi oraz utrzymanie świetlic wiejskich 
i osiedlowych. 

Kwota przeznaczona na działalność spor-
tową została zaplanowana na poziomie  
2,7 mln zł. Kwota ta ma pokryć koszty zwią-
zane z  utrzymaniem obiektów sportowych 
i  rekreacyjnych (prawie 2  mln  zł), dotacjami 
dla organizacji pozarządowymi na wspieranie 
działalności sportowej na trenie naszej gminy 
(0,5 mln zł), a także przedsięwzięcia sportowe 
organizowane w ramach funduszów sołeckich 
i osiedli (blisko 0,2 mln zł) oraz stypendia spor-
towe (65 tys. zł).

Promocja
Wydatki związane z  promocją gminy zapla-
nowano w wysokości ponad 1,4 mln zł. W tej 
grupie z  jednej strony zostały uwzględnione 
wydatki związane z  działaniami wizerunko-
wymi gminy (0,3 mln zł), z drugiej zaś działal-
nością związaną z organizowaniem wydarzeń 
kulturalnych i  sportowych na terenie gminy 
(1,1 mln zł). 

Obsługa długu publicznego
W  tym roku wydatek na pokrycie kosztów 
zaciągniętych zobowiązań (kredytów lub 
pożyczek) zaplanowany jest w  wysokości  
0,4 mln zł, co stanowi 0,3% całości wydatków 
bieżących.

Wydatki różne
Do grupy tej zaliczymy nie wymienione wcze-
śniej koszty, które związane są z działalnością 
gminy. Na bezpieczeństwo publiczne i ochro-
nę przeciwpożarową gminy zaplanowano 
blisko 0,6  mln  zł, zaś na ochronę zdrowia - 
0,4 mln zł. Pozostałe wydatki związane są ze 
sporządzeniem planów zagospodarowania 
przestrzennego, a  także rezerwa budżeto-
wa. Zaplanowana ich wartość wynosi blisko 
1,8 mln zł.  UG 

WYDATKI GMINY wartość %

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ  5 130 000,00 zł 3,4%

PRZEBUDOWA DRÓG  6 915 000,00 zł 4,5%

BUDOWA SYSTEMU TRAS ROWEROWYCH I PARKINGÓW "PARKUJ I JEDŹ"  5 757 000,00 zł 3,8%

ODWODNIENIE TERENÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZY 
 ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH  4 384 000,00 zł 2,9%

BUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATY  12 609 000,00 zł 8,3%

WYKONANIE I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA  550 000,00 zł 0,4%

MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁ.  1 110 000,00 zł 0,7%

ZAKUP MIENIA  600 000,00 zł 0,4%

EDUKACJA I WYCHOWANIE  43 791 735,00 zł 28,7%

UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY I PORZĄDKU  26 725 196,63 zł 17,5%

JANOSIKOWE  6 110 218,00 zł 4,0%

POMOC SPOŁECZNA i ŚWIADCZENIA RODZINNE, W TYM RODZINA 500+  15 795 376,50 zł 10,3%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  10 340 482,12 zł 6,8%

KULTURA I SPORT  5 723 856,32 zł 3,7%

PROMOCJA  1 458 100,00 zł 1,0%

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  2 516 000,00 zł 1,6%

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  400 000,00 zł 0,3%

OCHRONA ZDROWIA  406 300,00 zł 0,3%

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  592 700,00 zł 0,4%

POZOSTAŁE (wydatki inwestycyjne i bieżące)  1 778 439,00 zł 1,2%

 152 696 903,57 zł 

EDUKACJA  I  WYCHOWANIE  

UTRZYMANIE  INFRASTRUKTURY  ORAZ  PORZĄDKU  NA  TERENIE  GMINY    

JANOSIKOWE  

POMOC  SPOŁECZNA  i  ŚWIADCZENIA  RODZINNE,  W  TYM  RODZINA  500+  

ADMINISTRACJA  PUBLICZNA    

PROMOCJA  

KULTURA  I  SPORT  (  w  tym  dotacje  dla  organizacji  pozarządowych)  

GOSPODARKA  NIERUCHOMOŚCIAMI  

BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  

OCHRONA  ZDROWIA  

OBSŁUGA  DŁUGU  PUBLICZNEGO  

POZOSTAŁE  
WYDATKI BIEŻĄCE 933 tys. zł

400 tys. zł

406 tys. zł

593 tys. zł

2,5 mln zł

5,7 mln zł

1,5 mln zł

10,3 mln zł

15,8 mln zł

6,1 mln zł
26,7 mln zł

43,5 mln zł
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Dotacje

GDZIE?
URZĄD GMINY
MICHAŁOWICE
Reguły, 
ul. Aleja Powstańców 
Warszawy 1 
05-816 Michałowice
Biuro podawcze

INFORMACJA
tel. (22) 350 91 74
tel. (22) 350 91 18
piece@michalowice.pl

JAK?
MIESZKAŃCÓW 
KTÓRZY CHCĄ 
OTRZYMAĆ
DOTACJĘ Z GMINY
ZAPRASZAMY
DO URZĘDU GMINY
MICHAŁOWICE WRAZ
Z WYPEŁNIONYM
WNIOSKIEM 
O UDZIELENIE 
DOTACJI CELOWEJ

Wniosek o udzielenie dotacji celowej został
zamieszczony na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Michałowice:
www.piece.michalowice.pl

DOTACJA PRZYDZIELANA 
BĘDZIE W WYSOKOŚCI 

7 000 ZŁ BRUTTO
JEDNAKŻE NIE WIĘCEJ 

NIŻ 100% PONIESIONYCH 
KOSZTÓW ZAKUPU PIECA

Gmina Michałowice
umożliwia otrzymanie dotacji na zakup 
pieca gazowego, który zastąpi obecnie 
użytkowany piec spalający paliwo stałe 

(węgiel, drewno, koks).

Biuro podawcze, parter UG Michałowice

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW 
1 lutego - 31 maja 2019 

RUSZA PROGRAM
WYMIANY PIECÓW

WĘGLOWYCH
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Dotacje

DOTACJA NA WYMIANĘ PIECÓW
Od 1 lutego 2019 r. rozpocznie się przyj-
mowanie wniosków o udzielenie dotacji 
na zakup pieca gazowego, który zastą-
pi obecnie użytkowany piec spalający 
paliwo stałe (węgiel, drewno, koks). 

Na podstawie Uchwały Nr 
XXX/380/2018 Rady Gminy Micha-

łowice z  dnia 15 lutego 2018  r. w  spra-
wie określenia zasad udzielenia dotacji 
celowej z  budżetu Gminy Michałowice 
w  ramach prowadzonej polityki ograni-
czenia niskiej emisji i ochrony powietrza, 
polegającej na trwałej zmianie ogrzewa-
nia węglowego na ogrzewanie gazowe 
(proekologiczne), uruchamiamy II nabór    
wniosków o udzielenie dotacji celowej 
z budżetu Gminy Michałowice na zakup 
pieca gazowego, który zastąpi obecnie 
użytkowany piec spalający paliwo stałe 
(węgiel, drewno, koks). 

Wszelkie informacje w  sprawie możli-
wości otrzymania dotacji celowej na za-
kup pieca gazowego można uzyskać pod 
numerem telefonu: tel.   (22) 350-91-74; 
(22) 350-91-18 oraz adresem e-mail: pie-
ce@michalowice.pl.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O  DOFINAN-
SOWANIE WYMIANY PIECA?
• osoby fizyczne
• wspólnoty mieszkaniowe
• osoby prawne
• przedsiębiorstwa
• jednostki sektora finansów publicznych, 

będące gminnymi lub powiatowymi 
osobami prawnymi
 

CO JEST PRZEDMIOTEM DOTACJI?
Dotacja udzielana jest wyłącznie na 

zadania polegające na wymianie pieca 
opalanego paliwem stałym (np.: węgiel, 
drewno, koks) i zastąpienia go piecem ga-
zowym.

 
CO NIE WCHODZI W SKŁAD DOTACJI?

Dotacja nie obejmuje kosztów opraco-
wania projektu instalacji, montażu insta-
lacji, przebudowy instalacji grzewczej, 
kosztów uzyskania stosownych pozwo-
leń, doprowadzenia przyłącza gazowego, 
kosztów wykonania audytu energetyczne-
go.

 
ZAKRES I ZASADY DOFINANSOWANIA 
WYMIANY PIECA
• RODZAJ ZAKUPIONEGO PIECA W RA-
MACH DOFINANSOWANIA: piec gazowy 
(posiadający cechy zgodne z  przyjętymi 
parametrami, określonymi w Regulaminie 
dotacji celowej).
• KWOTA DOFINANSOWANIA:  7.000,00 
złotych brutto, jednak nie  więcej niż 
100% poniesionych kosztów zakupu pie-
ca gazowego.

• INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPIO-
NEGO PIECA: dofinansowanie przysługuje 
tylko i wyłącznie na zakup nowego pieca 
gazowego, przy czym urządzenie musi 
posiadać znamiona urządzenia fabrycznie 
nowego (urządzenie nieużywane), które 
posiada atesty dopuszczające go do po-
wszechnego użytku z przyznaną gwarancją.
• Użytkowany przez  Wnioskodawcę 
o dofinansowanie piec węglowy ulegnie 
trwałej likwidacji.
• O  dofinansowanie na wymianę pieca 
węglowego poprzez zakup nowego pieca 
gazowego można ubiegać się tylko raz, 
na jeden lokal mieszkalny lub użytkowy.
• Zakupiony, nowy  piec gazowy powi-
nien należeć do urządzeń niskoemisyj-
nych, które posiadają sprawność wytwa-
rzania ciepła określoną w  dokumentacji 
technicznej, wyższą niż 92% oraz  speł-
niają aktualne normy związane z ochroną 
środowiska.
• Podstawą do ubiegania się o przyzna-
nie dotacji na wymianę pieca jest złożenie 
Wniosku (deklaracji uczestnictwa) w Biu-
rze Podawczym wraz z wymaganymi za-
łącznikami, w terminie do 31 maja każ-
dego roku budżetowego, w  okresie 
obowiązywania postanowień Regulaminu 
dotacji celowej.  
• Nowy piec gazowy powinien zostać za-
kupiony po podpisaniu umowy o udzie-
lenie dotacji celowej pomiędzy Gminą 
a Wnioskodawcą.
• Wnioskodawca dostarczy do Gmi-
ny  dowód zakupu pieca gazowego 
(FV  wystawiona na nazwisko Wniosko-
dawcy) wraz z  Wnioskiem o  rozliczenie 
dotacji celowej.
• W  nieruchomości, w  której nastąpił 
montaż pieca gazowego, zostało do-
konane  „pierwsze uruchomienie pie-
ca”  potwierdzone Protokołem, wyko-
nane  przez uprawnionego prawem 
Instalatora, a  Protokół „pierwszego 
uruchomienia” zostanie dostarczony 
do Gminy przez Wnioskodawcę.
• Wymiana pieca zostanie potwier-
dzona Protokołem  z wizji lokalnej prze-
prowadzonej na terenie nieruchomości 
Wnioskodawcy przez wyznaczone osoby 
z Urzędu Gminy Michałowice.

 
NIEZBĘDNE DOKUMENTY W RAMACH 
UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ CELOWĄ 
Z GMINY
• Dokument potwierdzający prawo do 
dysponowania nieruchomością (aktualny 
odpis z Księgi Wieczystej).
• Zgoda współwłaścicieli na trwałą likwi-
dację ogrzewania węglowego i  zamianę 
go na ogrzewanie gazowe.
• Oświadczenie wnioskodawcy o prowa-
dzeniu działalności gospodarczej/działal-
ności rolniczej.

• Oświadczenie o posiadanym piecu wę-
glowym.
• Oświadczenie dotyczące posiadanego 
przyłącza gazowego.
• Oświadczenie o otrzymanej pomocy de 
minimis/pomocy de minimis w rolnictwie/ 
pomocy de minimis w rybołówstwie.
• Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy 
de minimis/pomocy de minimis w  rolnic-
twie/ pomocy de minimis w rybołówstwie.
• Potwierdzone za zgodność z  orygina-
łem kopie wszystkich zaświadczeń o po-
mocy de minimis oraz  pomocy de mini-
mis w  rolnictwie lub rybołówstwie, jakie 
wnioskodawca otrzymał w roku, w którym 
ubiega się o  pomoc oraz  w  ciągu 2 po-
przedzających go lat podatkowych.

 
WARUNKI NIEZBĘDNE DO SPEŁNIE-
NIA, STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO 
WYPŁATY DOTACJI
• Złożenie przez wnioskodawcę w  termi-
nie określonym w  umowie zawartej po-
między gminą a  wnioskodawcą, wniosku 
o  rozliczenie dotacji celowej wraz z  pro-
tokołem „pierwszego uruchomienia” wy-
konanym przez  uprawnionego prawem 
instalatora oraz kopią faktury wystawionej 
na wnioskodawcę, dokumentującej zakup 
pieca gazowego.
• Trwała likwidacja pieca węglowego słu-
żącego do ogrzewania w  nieruchomości 
wnioskodawcy.
• Przeprowadzenie czynności kontrol-
nych przez  urząd gminy, których wynik 
potwierdzony zostanie protokołem z wizji 
lokalnej w zakresie montażu pieca gazo-
wego.
• Brak realizacji wymiany pieca węglo-
wego na piec gazowy w  wyznaczonym 
terminie wskazanym w  zawartej umowie 
z  wnioskodawcą, skutkować będzie nie-
otrzymaniem dofinansowania.
• Wnioski o  dotację celową składa się 
do urzędu gminy Michałowice w  biurze 
podawczym najpóźniej do dnia 31 maja 
każdego roku budżetowego, w  okresie 
obowiązywania postanowień regulaminu 
dotacji celowej. 

UG 
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Aktualności

ODBIÓR ODPADÓW
Wobec wielu pytań kierowanych do 
urzędu gminy informujemy, że stawki 
opłat za odbiór odpadów w naszej gmi-
nie nie uległy zmianie i wynoszą - 11 zł 
miesięcznie od osoby w przypadku se-
lektywnej zbiórki odpadów i 22 zł - gdy 
odpady nie są zbierane selektywnie.

Przypominamy również że:
• na podstawie uchwały rady gminy 
z 2015 r. (*) rodziny posiadające ogólno-
polską Kartę Dużej Rodziny oraz znaj-
dujące się w trudnej sytuacji material-
nej mogą płacić mniej za odpady.
Jak uzyskać zniżkę, która wynosi 
50%?  Wystarczy segregować odpady 
i w przypadku:  
  - rodzin posiadających  Kartę Dużej Ro-
dziny (KDR) -   złożyć w  urzędzie gminy 
korektę deklaracji za odpady oraz ksero-
kopie kart KDR wszystkich osób je posia-
dających,

- osób o  niższych dochodach - oprócz 
złożenia korekty deklaracji należy złożyć 
oświadczenie o  dochodach na osobę 
w rodzinie.
Więcej informacji pod nr tel.: 22 350 91 51.
• odpady suche i  szkło można pozo-
stawić także w PSZOK  (Punkcie Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)  - 
Reguły, ul. Graniczna 6 , w godz. otwarcia, 
po okazaniu aktualnego potwierdzenia 
dokonania opłaty za odbiór odpadów. 
Godziny otwarcia:
wtorki 7:00 - 13:00,
czwartki 13:00 - 19:00,
soboty 10:00 - 16:00.
• przedmioty wielkogabarytowe odbie-
rane są raz w miesiącu sprzed posesji 
po zgłoszeniu adresu do Urzędu Gminy 
Michałowice - tel. 22 350 91 11.
• kontakt -  sprawy związane z  odbio-
rem odpadów:  tel.: 22 350 91 11;  e-mail: 
 odpady@michalowice.pl.

• kontakt - sprawy związane z płatno-
ściami: tel.: 22 350 91 51.

*  Uchwała Rady Gminy Michałowice Nr 
XII/121/2015 z grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 164).

UG 

PGE - MODERNIZACJE I WYŁĄCZENIA
PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warsza-
wie informuje, że przerwy w  dostawie 
energii elektrycznej, które mają miejsce 
w ostatnich latach, wynikają z moderni-
zacji urządzeń energetycznych i  prowa-
dzonych prac eksploatacyjnych przy sie-
ci. Prowadzone prace wymagają czasami 
wstrzymania na kilka, a nawet kilkanaście 
godzin dostaw energii elektrycznej.

PGE zachęca do śledzenia aktualnych 
komunikatów o  wyłączeniach na stro-
nie:  https://pgedystrybucja.pl/wylacze-

nia  oraz  skorzystania z  automatycznego 
powiadamiania na wskazany adres mailowy 
za pośrednictwem Newslettera, którego za-
mówienie można złożyć na stronie https://
pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newslet-
ter-z-informacjami-o-wylaczeniach. 

Ponadto każdorazowo o  planowanych 
przerwach PGE powiadamia z  pięciodnio-
wym wyprzedzeniem poprzez rozwiesza-
nie ogłoszeń, komunikaty głosowe  pod nr   
telefonu Pogotowia Energetycznego (991) 
oraz za pośrednictwem strony internetowej

Nowi mieszkańcy gminy

Teodor Zdzieszyński
ur. 8 sierpnia 2018 r.
waga 4130 g i wzrost 57 cm

Walka ze smogiem
Program wymiany pieców węglowych 
jest tylko jednym z działań na rzecz po-
prawy jakości powietrza w naszej gmi-
nie. Podejmowane są także inne kroki, 
m.in. kontrole palenisk domowych.

Urząd gminy otrzymuje zgłoszenia nie-
ruchomości, co do których jest po-

dejrzenie, że w  domowych kotłowniach 
spalane są szkodliwe dla zdrowia i  śro-
dowiska materiały. Posesje do kontroli 
wskazują mieszkańcy, najczęściej telefo-
nicznie, gdyż z  kominów wydobywa się 
czarny dym.
• W tym sezonie grzewczym pracownicy 
Referatu gospodarki komunalnej i ochro-
ny środowiska sprawdzili 32 paleniska 
domowe. Weryfikowali czym mieszkań-
cy palą w  piecu, jak również co znajdu-
je się w  jego otoczeniu oraz jak wygląda 
popiół wyjęty z  popielnika. Kontrole były 
niezapowiedziane. 1 na 10 zakończyła się 

stwierdzeniem, że w  piecu znajdują się 
oprócz węgla i drewna substancje niedo-
zwolone. W  takim wypadku właściciele 
nieruchomości zostali pouczeni przez we-
zwanych funkcjonariuszy policji.

W trakcie takich wizyt pracownicy roz-
mawiają z mieszkańcami i przekazują im 
ulotki informujące o szkodliwości spalania 
odpadów, jak również zaletach i  zasa-
dach podpalania paliwa metodą „od góry” 
(ulotki na stronie 23) . W  uzasadnionych 
przypadkach pobierane są także prób-
ki popiołu i  przekazywane są  do analizy 
w certyfikowanym laboratorium.

Zgłoszenia kontroli spalania w piecach - 
teł: (22) 350-91-91 wew. 9
•  Gmina wystąpiła o  sfinansowanie 
drona z  programu rządowego „Razem 
bezpieczniej”. Będzie miał m.in. możli-
wość kontrolowania jakości powietrza”. 
Niedługo urząd będzie wyposażony 

w  przenośny detektor wielogazowy do-
konujący pomiarów stężenia m.in. gazów 
palnych , tlenku węgla i  siarkowodoru 
w otocznia pieców.
• Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pa-
checka podpisała porozumienie o współ-
pracy z Sulejówkiem. Planowany jest pio-
nierski projekt skierowany do właścicieli 
nieocieplonych budynków ogrzewanych 
paliwem stałym, dzięki któremu znacz-
nie więcej osób będzie mogło skorzystać 
z  programu rządowego „Czyste powie-
trze”. Szczegóły już wkrótce.  UG 

źródło: http://powietrze.mos.gov.pl
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OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA
W  związku z  przystąpieniem naszej 
gminy do programu „Ogólnopolska 
Karta Seniora” zapraszamy chętnych 
seniorów do składania wniosków o wy-
danie karty uprawniającej do wielu zni-
żek.

Każdy senior, który skończył 60 lat 
może  bezpłatnie  wyrobić imienną 

Ogólnopolską Kartę Seniora. Karta ta 
umożliwia korzystanie ze zniżek w rozma-
itych punktach, instytucjach i  ośrodkach 
zdrowia, tam gdzie są one honorowa-

ne. Takich punktów na terenie całej Pol-
ski  jest już ponad 1400.

„Ogólnopolska Karta Seniora” to pro-
gram prowadzony przez  Stowarzyszenie 
MANKO z siedzibą w Krakowie.

Stowarzyszenie to oprócz wydawa-
nia Kart zajmuje się także wydawaniem 
bezpłatnego Ogólnopolskiego Magazy-
nu „Głos Seniora”.

Pełna lista firm honorujących OKS 
i  formularz zgłoszeniowy znajdują się 
na stronie: www.glosseniora.pl. 

Ogólnopolską Kartę Seniora w edycji lo-

kalnej z herbem Gminy Michałowice moż-
na będzie odebrać w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej, Aleja Powstańców 
Warszawy 1, 05-816 Michałowice w  po-
niedziałki w  godzinach: 9:00-17:00, wto-
rek – piątek w godzinach: 8:00-16:00, na 
parterze, w pokoju nr 7.

GOPS 

NABÓR DO DZIENNEGO  
DOMU SENIOR+ W KOMOROWIE
Przypominamy o  trwającym naborze 
uczestników do Dziennego Domu Se-
nior+  w Komorowie, ul. Ceglana 2d.

Dom przeznaczony jest dla mieszkań-
ców gminy Michałowice, nieaktyw-

nych zawodowo,  w wieku powyżej 60 lat, 
którzy ze względu na wiek, chorobę lub 
niepełnosprawność wymagają częściowej 
opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbęd-
nych potrzeb życiowych.

Dom zapewni wsparcie 30 seniorom, 
przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku 
do piątku.

Zakres usług świadczonych przez 
Dzienny Dom „Senior+” obejmuje:
• usługi socjalne i opiekuńcze w tym: je-
den gorący posiłek, dostęp do przekąsek 
oraz napojów, pomoc w  podstawowych 
czynnościach życiowych,
• usługi edukacyjne, w tym kształtowanie 
nawyków i  postawy prozdrowotnej po-
przez spotkania tematyczne, konsultacje 
specjalistyczne, poradnictwo warsztaty 
i pogadanki,
• usługi kulturalno-oświatowe, w  tym 

m.in. zapewnienie uczestnictwa w impre-
zach kulturalnych oraz spotkaniach oko-
licznościowych,
• usługi aktywności ruchowej i  kinezyte-
rapii, w  tym zajęcia podnoszące spraw-
ność fizyczną gimnastyka, taniec,
• usługi rekreacyjno-turystyczne m.in.: 
wycieczki, spotkania,
• terapia zajęciowa m.in.: zajęcia kulinar-
ne, plastyczne, rękodzielnicze itp.,
• usługi aktywizujące społecznie: orga-
nizacja czasu wolnego, rozwój pasji i za-
interesowań, samopomoc i  wolontariat, 
współuczestnictwo w życiu społecznym.

Korzystanie z  usług Dziennego Domu 
„Senior+” jest nieodpłatne dla osób, 
których dochód na osobę nie przekra-
cza 200% kryterium dochodowego na 
osobę, o którym mowa w ustawie o po-
mocy społecznej, tj.1402 zł w przypadku 
osób samotnie gospodarujących i  1056 
zł w  przypadku osób w  rodzinie. Tabela 
opłat znajduje się na str. 11.

Przyznanie wsparcia w Dziennym Domu 
Senior+ następuje w  drodze decyzji ad-
ministracyjnej na podstawie złożonego 

wniosku wraz z wymaganymi dokumenta-
mi, po przeprowadzeniu wywiadu środo-
wiskowego. Rekrutację prowadzi Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 
Michałowice. Szczegółowe informacje 
są dostępne u  pracownika socjalnego - 
pani Anety Świątko, pod numerem telefo-
nu   022 350 91 67 lub 533 012 565, a tak-
że na stronie internetowej http://www.
gops.michalowice.pl/dzienny-dom-se-
nior.html.

Dom nie jest przystosowany do pobytu 
i nie przyjmuje:
• osób, których stan zdrowia wymaga 
stałej opieki i indywidualnej terapii, w tym 
osób leżących,
• osób zaburzonych psychicznie lub oso-
bowościowo,
• osób, u  których stwierdzono zmiany 
psychoorganiczne.

Zadanie jest współfinansowane ze środ-
ków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, w ramach Programu Wielolet-
niego „Senior+” na lata 2015-2020.

GOPS 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Od stycznia br. wznowiono działalność punktu nieodpłat-
nej pomocy prawnej w  Opaczy-Kolonii prowadzonego 
przez powiat pruszkowski na podstawie ustawy o nieod-
płatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oby-
watelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 
i z 2018 r. poz. 1467).

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona w Punkcie Po-
radnictwa Specjalistycznego przy ul. Ryżowej 90:

• poniedziałek 9:00-13:00
• wtorek 16:00-20:00
• środa 16:00-20:00
• czwartek 9:00-13:00
• piątek 12:00-16:00
Porad udzielają adwokaci Fundacji Honeste Vivere.
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DEBATA SPOŁECZNA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
20 grudnia, w sali multimedialnej urzę-
du gminy odbyła się coroczna debata 
społeczna poświęcona poprawie bez-
pieczeństwa na terenie gminy Michało-
wice.

Oprócz przedstawicieli policji powia-
towej w debacie uczestniczyli: prze-

wodnicząca rady gminy – Beata Rycerska, 
radni gminni, sołtysi, przewodniczący za-
rządów osiedli i mieszkańcy.

Tematy tegorocznej debaty obejmowały:
• problemy mieszkańców gminy Michało-
wice zdiagnozowane na podstawie Krajo-
wej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,
• poczucie bezpieczeństwa w  miejscu 
zamieszkania i miejscach publicznych,
• bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
• program „Dzielnicowy Bliżej Nas”.

Debatę rozpoczęła nadkomisarz Małgo-
rzata Pietrusiak, komendant Komisariatu 
Policji w Michałowicach, która przywitała 
zgromadzonych, zachęciła do aktywnego 
uczestniczenia w  debacie, a  następnie, 
w swoim wystąpieniu, przedstawiła raport 
dotyczący  bezpieczeństwa na terenie 
gminy na dzień - 30 listopada 2018 roku.

Aktualnie,  w  Michałowicach,  nad na-
szym bezpieczeństwem czuwa 24  po-
licjantów podzielonych na 4 zespoły: 
kryminalny,   dyżurny, dzielnicowy, patro-
lowo-interwencyjny oraz  jednoosobo-
we stanowisko ds. wykroczeń. Gmina 
Michałowice podzielona jest na 3 poli-
cyjne rejony służbowe, nad których bez-
pieczeństwem czuwają dzielnicowi.   Mł. 
asp. Karolina Kłosowska  jest dzielnico-
wym pierwszego rejonu, w którego skład 
wchodzą: Michałowice, Opacz-Kolonia 
i Opacz Mała.  Dzielnicowym drugiego re-
jonu: Granica, Nowa Wieś, Pęcice, Pęcice 
Małe, Suchy Las i Sokołów - jest mł. asp. 
Paweł Biegalewski. Natomiast st.sierż. 
Mariusz Szymanek to dzielnicowy trzecie-
go obszaru, do którego należą  Komorów 
i Reguły.

W  2018  roku policja odnotowała 69 
zatrzymań „na gorąco”, ujawnili i  zatrzy-
mali 24 osoby poszukiwane przez organy 
ścigania, do wytrzeźwienia doprowadzili 
15  osób, przeprowadzili prawie 4000 in-
terwencji i  wylegitymowali ponad 5000 
osób. Ponadto ujawnili ponad  1100 wy-
kroczeń (m.in.: zakłócanie ładu i porządku 
publicznego, bezpieczeństwo w komuni-
kacji, kradzieże, zaśmiecanie, spożywanie 
alkoholu w miejscu publicznym).

W tym okresie zostały stwierdzone:
• Przestępstwa kryminalne - w zakończo-
nych postępowaniach przygotowawczych 
zostały  stwierdzone  152 czyny przestęp-
cze (o 8 mniej w 2017  r. i o 32 mniej niż 
w 2016 r.) - wskaźnik wykrywalności prze-
stępstwponad 54 %  (więcej o  1 %   niż 
w 2017 r. i o 18% więcej niż w 2016 r.).

• Uszczerbek na zdrowiu - nie doszło do 
popełnienia przestępstwa.
• Udział w bójce - 1 przestępstwo.
• Rozboje - 3 czyny - 2 zostały wykryte.
• Kradzieże mienia - 49 czynów przestęp-
czych (tyle samo co w 2017 r. i o 26 mniej 
niż w  2016  r.) - wskaźnik wykrywalności 
przestępstw ponad 38  % (o  4 % więcej 
niż w  2017 r.   i  o  blisko 23% więcej niż 
w 2016 r.).
• Kradzieże z  włamaniem - 26 czynów 
przestępczych (o 11 mniej w 2017 r. i o 13 
mniej niż w 2016 r.) - ponad 28 % wskaź-
nik wykrywalności (o  niecałe 2 % mniej 
niż w  2017  r. i  o  niecałe 3 % więcej niż 
w 2016 r.).
• Przestępczość narkotykowa - 19 osób 
zatrzymanych (o  6 więcej niż w  2017  r. 
i o 10 więcej niż w 2016 r.) - 100%  wskaź-
nik wykrywalności (tak jak w  2017 r. 
i o prawie 23% więcej niż w 2016 r.).
• Przestępczość  gospodarcza - 28 czy-
nów, (o 10 więcej niż w 2017 r. i o 9 więcej 
niż w 2016 r.) - 35% wskaźnik wykrywal-
ności (o 19% więcej niż w 2017 r. i prawie 
o 2% mniej niż w 2016 r.).

Omówiony został również  program 
„Dzielnicowy Bliżej Nas”.   Nadkomisarz 
Małgorzata Pietrusiak przedstawiła ocze-
kiwania  wobec dzielnicowych oraz  ich 
podstawowe zadania. Wspomniała, jak 
ważne jest to, żeby między mieszkań-
cami a policją było zaufanie, bo bez nie-
go, nawet przy najlepszych środkach 
i  wyposażeniu policja nie  jest w  stanie 
działać  w  100% skutecznie. Dodatkowo 
poinformowała, że na potrzeby progra-
mu została stworzona bezpłatna aplika-
cja „Moja Komenda”.  Wspomniała także 
o  innym instrumencie  usprawniającym 
komunikację między mieszkańcami a po-

licją - Krajowej Mapie Zagrożeń i Bezpie-
czeństwa, która działa prawie 3 lata i jest 
aplikacją w pełni anonimową działającą na 
terenie całej Polski.

Poruszony był także temat Niebieskiej 
Karty. Na terenie gminy ujawniono 6 przy-
padków przemocy w rodzinie, co skutko-
wało  wdrożeniem procedury    Niebieskiej 
Karty. 

W  trakcie wystąpienia, nadkom. Mał-
gorzata Pietrusiak podziękowała  wła-
dzom gminy za  współpracę oraz  wspar-
cie finansowe, dzięki któremu na terenie 
gminy pełnione są służby ponadnorma-
tywne oraz  wsparcie finansowe w  zaku-
pie dwóch nowych radiowozów.

Dyskusja podczas debaty skupiała się 
głównie na sprawach związanych z  bez-
pieczeństwem ruchu drogowego. Odno-
towano ponad 400 zdarzeń drogowych. 
Dzielą się one na  kolizje drogowe (gdzie 
uszkodzone zostaje mienie) i  wypadki 
drogowe (gdzie pokrzywdzone są osoby). 
Na terenie naszej gminy doszło do 12 wy-
padków, z czego 1 był śmiertelny.

Radni, sołtysi, przewodniczący zarzą-
dów osiedli  oraz  mieszkańcy poruszali 
wiele tematów związanych z bezpieczeń-
stwem. Wśród nich znalazły się m.in. kwe-
stie:
• programu „Dom obserwowany 
przez sąsiada”,
• dodatkowego monitoringu na terenie 
gminy,
• umieszczenia  dodatkowych ozna-
czeń drogowych (np. związanych z  par-
kowaniem lub ograniczeniem prędko-
ści) oraz progów zwalniających,
• słabej widoczności pionowych znaków 
drogowych (m.in.: w  Michałowicach:  ul. 
Regulskiej, Alei Topolowej, Szkolnej)
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• wzmożonego ruchu (np. w Komorowie, 
na ul. Alei Marii Dąbrowskiej),
• nieprawidłowego parkowania (m.in.: 
w Michałowicach: ul. Tadeusza Kościusz-
ki - przy ośrodku rehabilitacji i 11 Listopa-
da,  w  Granicy przy przedszkolu i  na ul. 
Długiej, w Nowej Wsi: przy szkole oraz ul. 
Wiśniowej i Pruszkowskiej, w Pęcicach - 
przy szkole muzycznej oraz ul. Sokołow-
skiej),
• przekraczania prędkości (np. w  Grani-
cy: ul. Rekreacyjna i Poprzeczna)
• poprawy w komunikacji między policją 

i mieszkańcami,
• spuszczania niebezpiecznych psów ze 
smyczy podczas spacerów,
• smogu,
• zagrożeń pieszych wynikających z bra-
ków chodników (np. Komorów, ul. Mazur-
ska) lub pasów (Komorów, ul. Spacerowa),
• ścieżki rowerowej w Pęcicach,
• osób niezameldowanych, napływo-
wych, którzy w pewnym stopniu są ano-
nimowi.
• systemu dyscyplinującego kierowców.

Przedstawiciele policji odnosili się do 

każdej zgłoszonej sprawy przedstawia-
jąc przy tym swoją wiedzę i  działania 
w tym zakresie. Zapewnili także, że żad-
nego wniosku  nie  zostawią bez rozpa-
trzenia.

Na zakończenie  nadkom.  Paweł Krauz 
z  Komendy Powiatowej Policji w  Prusz-
kowie  podsumował debatę, podzięko-
wał za  uczestnictwo i  chęć zgłoszenia 
tylu spraw. Wyraził także radość z zaan-
gażowanie mieszkańców i ich chęci dzia-
łania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

UG 

Rekordowy finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy
Podczas 27. finału padł rekord w gminie Michałowice! 
Dwa gminne sztaby, które zorganizowane były w szko-
łach w Komorowie i Nowej Wsi, zebrały blisko 160 tys. zł. 

Już od 27 lat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra 
dla potrzebujący. W  tym roku celem zbiórki był zakup 

sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Chętnych do organizacji tego wydarzenia w Nowej Wsi 

i  Komorowie nie brakowało. W  Komorowie, punktualnie 
o  godz. 13:00 uczniowie rozpoczęli wyjątkowy koncert, 
który potrwał aż do późnych godzin popołudniowych. Pu-
bliczność mogła obejrzeć występy uczniów, pokaz filmo-
wy Fundacji Okiem Kamery oraz występ zespołów SPEAR 
i EBSound. Zobaczyć można było też przedstawienie wier-
sza Juliana Tuwima „Rzepka”, które przygotowali nauczy-
ciele. W  holu szkoły, przy jednym ze stoisk z  książkami, 
rękodziełem lub w kawiarence także można było wesprzeć 
orkiestrę. Ponadto podczas finału został rozegrany turniej 
par na impy w  brydżu sportowym. Oczywiście sztab nie 
ograniczył swoich działań tylko do terenu szkoły. Wolonta-
riuszy można było spotkać w całym Komorowie, było ich 
łącznie 89. 

W Nowej Wsi wszystko rozpoczęło się o godz. 15:00, kie-
dy to odbył się bal przebierańców dla dzieci. Po tańcach 
przyszedł czas na prezentacje wokalne i sportowe, w tym 
występ szkolnego chóru REM – kierowanego przez Mał-
gorzatę Woźniak, pokaz sztuki walki Wushu w wykonaniu 
Adama Woźniaka i Jagody Gajownik, a także pokaz jazdy 
na monocyklu, który zaprezentował radny – Maciej Polar-
czyk. Do wsparcia orkiestry przyczyniły się także słodkości, 
które własnoręcznie przygotowali uczniowie wraz z  rodzi-
cami. Punktem kulminacyjnym wydarzenia w  Nowej Wsi 
była próba pobicia rekordu w ściskawie, czyli zebraniu jak 
największej liczby osób na powierzchni 20 m² w kształcie 
serca. Sztab w Nowej Wsi liczył sobie 120 wolontariuszy. 
Jednak w obydwu przypadkach najwięcej emocji wzbudziły 
licytacje podarowanych przez darczyńców przedmiotów.

Łącznie, obydwa sztaby zebrały i  przekazały na WOŚP 
kwotę - 159 189,22 zł. Organizatorom, wolontariuszom 
i ofiarodawcom należą się słowa uznania. Dziękujemy i gra-
tulujemy!

Na podstawie artykułów Mariusza Marcysiaka 
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Prawo miejscowe

Uchwały Rady Gminy Michałowice  
III sesja – 13 grudnia 2018 r.
Uchwała nr 11
Uchwalono Program współpracy Gminy Michałowice z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 
W  2018  r. gmina przeznaczyła 850 tys. na ten cel, zaś na 
2019 r. zaplanowano – 950 tys. zł. 

Uchwała nr 12
Dokonane zostały ostanie w 2018 r. zmiany w ubiegłorocz-
nej uchwale budżetowej nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grud-
nia 2017 r. Po dokonaniu zmian plan budżetu gminy w 2018 r. 
wyniósł:
a) dochody 145 584 802,54 zł,
b) wydatki 161 030 596,08 zł,
c) deficyt 15 445 793,54 zł. 

Uchwała nr 13
Został ustalony wykaz wydatków zamieszczonych w budże-
cie gminy na 2018 r., które nie wygasają z upływem roku oraz 
został określony ostateczny termin dokonania tych wydatków. 
Z  zakresu wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 2 mln 
w grupie tej znalazły się m.in.: przebudowa ul. Mokrej w Opa-
czy-Kolonii, przebudowa ul. Stara Droga w sołectwie Komo-
rów i Kubusia Puchatka w Granicy oraz wykonanie instalacji 
gazowej w budynku komunalnym przy ul. Mazurskiej. Nato-
miast „niewygasające” zadania obejmujące remont cząstkowy 
dróg oraz roboty porządkowe na terenie gminy zostały usta-
lone na kwotę 0,65  mln  zł. Termin realizacji wszystkich tych 
zadań został wyznaczony na 30 czerwca 2019 r. 

Uchwała nr 14
Zostały określone nowe stawki podatku od nieruchomo-
ści obowiązujące w 2019 r. W stosunku do roku ubiegłego 
wzrosły one o  procentową zmianę wskaźnika cen towarów 
i usług konsumpcyjnych w okresie: I półrocze 2017 - I półrocze 
2018 r. (o 1,6%). 
Wynoszą one: 
1) od gruntów: 
a) związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej– 
0,81 zł od 1 m² powierzchni, 
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior i  zbiorników sztucznych – 
4,41 zł od 1 ha powierzchni, 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,23 zł od 1 m² powierzchni, 
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), i położonych na terenach, dla któ-
rych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego prze-
widuje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługo-
wą albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie 
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego – 3,03 zł od 1 m2 powierzchni. 
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,69 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej – 
22,14 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w  za-
kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,44 zł 
od 1 m² powierzchni użytkowej, 

d) związanych z  udzielaniem świadczeń zdrowotnych w  ro-
zumieniu przepisów o  działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – 4,51 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej, 
e) pozostałych, w  tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego – 3,39 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej. 
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych.

Uchwała nr 15
Rada gminy obniżyła z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 40,00 
zł za 1dt średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów 
ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 18 października 2018 r. będącą podstawą 
do ustalenia podatku rolnego w naszej gminie na rok po-
datkowy 2019. 

Uchwała nr 16
Została określona wysokość stawek od środków transportu 
na 2019 r. W stosunku do roku ubiegłego wzrosły one o pro-
centową zmianę wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyj-
nych w okresie: I półrocze 2017 - I półrocze 2018 r (o 1,6%). 
I tak np. podatek od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 760 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1 194 zł, 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1 520 zł, 
a  od ciągników siodłowych i balastowych, od 3,5 tony do po-
niżej 12 ton - 1 738 zł. Wykaz wszystkich stawek znajduje się 
na stronie: www.bip.michalowice.pl. 

Uchwała nr 17
Została zmieniona uchwała Nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy 
Michałowice z dnia 4 października 2018  r. w sprawie wielo-
letniego programu gospodarowania mieszkaniowym za-
sobem gminy w  latach 2019-2023. Zmiana polega na do-
precyzowaniu czynników wpływających na wysokość stawek 
czynszu za lokale komunalne i  socjalne będące zasobem 
mieszkaniowym gminy. 

Uchwała nr 18
Zostały zmienione zapisy statutu Gminy Michałowice doty-
czące § 33 ust. 1 i  inicjatywy uchwałodawczej. Po zmianach 
inicjatywę uchwałodawczą oprócz wójta, komisji rady, klubów 
radnych ma także grupa mieszkańców w określonej ustawowo 
liczbie. 
 
Uchwała nr 19
Rada Gminy zatwierdziła przeprowadzenie konsultacji 
z  mieszkańcami, których celem jest zaopiniowanie pro-
jektów zmian statutów sołectw i  osiedli gminy, w  których 
czas trwania kadencji organów sołectw i osiedli wydłużony 
zostałby z 4 na 5 lat. Zmiana ta jest konieczna ze względu 
na ujednolicenia zapisów w aktach prawa miejscowego tj. 
statucie gminy oraz statutach sołectw i osiedli. Po wprowa-
dzeniu pięcioletniej kadencji dla rady gminy i  wójta, rada 
gminy w  październiku 2018  r. przyjęła zmiany w  statucie 
gminy dotyczące wydłużenia kadencji organów jednostek 
pomocniczych do 5 lat. (Konsultacje trwały do 16 stycznia 
br. /red/). 
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Uchwała nr 20
Rada gminy przyjęła „Gminny program przeciwdziałania 
narkomanii na rok 2019”. W  programie na ten rok prze-
widziano kontynuację zadań realizowanych w  2018 roku. 
Uwzględniono przede wszystkim zadania związane z pro-
wadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edu-
kacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. 
Działania profilaktyczne kierowane są do wszystkich miesz-
kańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży ze szkół. Znaczna część środków finansowych 
przeznaczona będzie na realizowanie w placówkach oświa-
towych programów i warsztatów profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży. W 2019 r. planuje się kontynuację działań, któ-
rych głównym celem jest rozbudzenie u odbiorców świado-
mości odpowiedzialności za własne działania, poszerzenie 
wiedzy z  zakresu narkomanii oraz środków zmieniających 
świadomość a  także zwiększenie dostępu do informacji 
z  zakresu uzależnień od narkotyków; z  dużym zaznacze-
niem działań skierowanych do rodzin, takich jak podnosze-
nie umiejętności wychowawczych. 

Uchwała nr 21
Został uchwalony „Gminny Program Profilaktyki i  Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019”. 
W  programie uwzględniono przede wszystkim zadania 
związane z  prowadzeniem profilaktycznej działalności in-
formacyjnej i  edukacyjnej w  zakresie rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych. Działania profilaktyczne kierowane 
są głównie do dzieci i młodzieży ze szkół. Pomoc w wal-
ce z  uzależnieniem kierowana będzie nadal do osób do-
rosłych i  ich rodzin poprzez działalność Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ważnym zada-
niem programu jest również udzielanie rodzinom, w których 
występuje problem alkoholowy lub przemoc w rodzinie po-
mocy w różnych obszarach życia. Znaczna część środków 
finansowych przeznaczona będzie na realizowanie zadania 
w szkołach. 

Uchwała nr 22 
Rada gminy po wejściu z dniem 1 stycznia 2019  r. nowej 
uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wielolet-
niego rządowego programu „Posiłek w  szkole i  domu„ 
na lata 2019- 2023 przyjęła gminny program osłonowy. 
Przyjęcie programu stanowiło podstawę do wystąpienia 
o dotacje na realizację tego działania. 

Uchwała nr 23 
Został uchwalony statut Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Gminy Michałowice. Uchwała wynika z  ko-
nieczności wprowadzenie zmian porządkowych polega-
jących na zmianie nazwy stanowiska osoby kierującej 
jednostką, wykreślenia ze statutu nazw ustaw wraz z publi-
katorami stanowiących podstawę realizowanych zadań, jak 
również konieczności dopisania do zakresu działań nowego 
zadania pn. prowadzenia Dziennego Domu Seniora. Wpro-
wadzenie do statutu Ośrodka tego zadania pozwoliło na 
podjęcie prac zmierzających do uruchomieniem placówki 
w ramach struktury GOPS. Tym samym w roku 2019 budżet 
ośrodka będzie obejmował środki na utrzymanie Domu Se-
niora. 

Uchwała nr 24
Rada gminy ustaliła kryterium dochodowe oraz zasady 
zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy spo-
łecznej na lata 2019-2023. Uchwała uwzględnia wytyczne 
wchodzącego z dniem 1 stycznia 2019 r. wieloletniego rządo-
wego programu „Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023” 
(MP. z  2018  r. poz. 1007), który uchyla obecnie realizowa-

ny program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 
2014-2020” i będzie stanowił podstawę do określenia wyso-
kości dotacji, o jaką gmina będzie się ubiegać na rok 2019. 

Uchwała nr 25
Rada gminy wyraziła zgodę na użyczenie na kolejne 2 lata 
części budynku szkoły w  Michałowicach oraz części bu-
dynku SUW w  Komorowie w  celu umieszczenia urządzeń 
telekomunikacyjnych dotychczasowej firmie. Dodatkowo 
w  czasie trwania umowy Przedsiębiorstwo dostarcza nie-
odpłatnie łącze internetowe Szkole Podstawowej w  Mi-
chałowicach, łącze Internetowe do SUW oraz do świetlicy 
wiejskiej w Komorowie wraz z usługami dostępu do centrali 
telefonicznej budynku urzędu gminy w Regułach.

Uchwała nr 26
Rada gminy wyraziła zgodę na oddanie w dzierżawę nie-
ruchomość, stanowiącą część działki ewid. nr 233 w  Pę-
cicach o  pow. 206 m2, na której znajdują się urządzenia 
telekomunikacyjne dzierżawcy, tj. maszt antenowy wraz 
z infrastrukturą techniczną.

Uchwała nr 27
Rada gminy wyraziła zgodę na ustanowienie na czas 
nieoznaczony służebności przesyłu na rzecz Polskiej 
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, po-
legającej na lokalizacji gazociągu na części działki ewid. nr 
845/1, położonej w  Komorowie, której gmina jest właści-
cielem. Gmina zleciła wykonanie sieci i  przyłączy w  celu 
podłączenia do sieci gazowej istniejącego budynku komu-
nalnego przy ul. Mazurskiej 67 oraz budynku komunalne-
go projektowanego na działce ewid. nr 845/1. Służebność 
przesyłu zostanie ustanowiona w formie aktu notarialnego, 
na czas nieoznaczony.

Uchwała nr 28
Rada gminy wyraziła zgodę na ustanowienie na czas nie-
oznaczony służebności przesyłu na rzecz PGE Dystry-
bucja S.A, polegającej na lokalizacji przyłącza kablowego 
na części działek nr 1072, nr 1267 i  nr 1138 w Granicy, nr 
342 w Michałowicach-Wsi, nr 733, nr 100/3 i  nr 890 w No-
wej Wsi, nr 253/1 w Sokołowie, nr 481/2 w Regułach oraz 
na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o z siedziba 
w  Warszawie, polegającej na lokalizacji gazociągu śred-
niego ciśnienia oraz dwóch przyłączy gazowych na części 
działki nr 845/1 w Komorowie położonej w obrębie ewiden-
cyjnym Komorów-Osiedle, będącymi własnością gminy Mi-
chałowice. 

Uchwała nr 29 
Rada gminy przyjęła zmiany w  Wieloletnim programie 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w la-
tach w  latach 2014-2018 dotyczące zakresu rzeczowego 
prac oraz wysokości wydatków do końca 2018 r. 

Uchwała nr 30
Rada gminy określiła zasady ponoszenia odpłatności za 
pobyt w Dziennym Domu seniora+. (tabela na str. 12) 

Uchwała nr 31
Rada gminy określiła wynagrodzenie miesięczne wójta 
gminy Michałowice w wysokości:

a. wynagrodzenie zasadnicze 4.800,00 zł, 
b. dodatek funkcyjny 2.100,00 zł, 
c. dodatek specjalny 40 % 2.760,00 zł, 
d. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wy-

nagrodzenia zasadniczego.
UG 
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IV sesja – 14 stycznia 2019 r. 
Uchwały nr 32
Rada gminy przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 
2019-2022. Wśród przedsięwzięć inwestycyjnych na najbliższe 
lata zaplanowano m.in. oprócz przebudowy i modernizacji dróg, 
budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowy obiektów 
oświaty, rozbudowy tras rowerowych i odwodnienia miejscowo-
ści naszej gminy - modernizację i  zagospodarowanie terenów 
przy zbiornikach retencyjnych w Michałowicach, Regułach i Ko-
morowie.

Uchwała nr 33 
Została przyjęta uchwała budżetowa gminy Michałowice na rok 
2019 - czytaj więcej w artykule na str. 1 - Budżet 2019. 

Uchwała 34 
 Rada gminy przyjęła plan doskonalenia nauczycieli oraz mak-
symalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobiera-
nych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
ustalenia specjalności i  form kształcenia – na ten cel przewi-
dziano w budżecie gminy kwotę 131,6 tys. zł stanowiącą 0,8% 
planowanych kosztów wynagrodzenia nauczycieli. Maksymalna 
kwota dofinansowania przez gminę będzie wynosić w 2019  r. 
do 70% ponoszonych opłat, nie więcej jednak niż 1000 zł. 

Uchwała nr 35
Rada gminy zarządziła przeprowadzenie wyborów sołtysów 
i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów 
osiedli i zarządów osiedli w osiedlach. Zebrania muszą się odbyć 
w terminie do 2 miesięcy po ich zarządzeniu, a terminy wyborów 
zostaną ustalone przez wójt gminy, nie później niż 1 miesiąc od 
dnia ich zarządzenia. 

Uchwała nr 36
Decyzją rady gminy Marek Ożóg został wyznaczony przedsta-
wicielem naszej gminy do Zgromadzenia Związku Międzyg-
minnego Utrata. Oprócz prezydentów, burmistrzów lub wój-
tów w zgromadzeniu mogą zasiadać inni przedstawiciele gmin 
- w przypadku jednostek o liczbie mieszkańców do 25 tys. - jest 
to jedna osoba. 

Uchwała nr 37
Został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Dworco-
wa” (na zdjęciu obok). Plan dopuszcza na tym terenie po-
wstanie parkingu ogólnodostępnego i  zabudowę usługową 
związaną z  ochroną zdrowia, pomocą społeczną, kulturą, 
kulturą fizyczną, działalnością biurową i  administracyjną 
oraz obiekty socjalne i  techniczne, jak również powstanie 
dróg dojazdowych i  drogi rowerowej wzdłuż torów kolejki 
WKD. 

Uchwała nr 38
Rada gminy wyraziła zgody na nieodpłatne przejęcie przez 
gminę prawa własności nieruchomości gruntowych:
• położonej w Suchym Lesie, na której znajduje się obiekt kultu 
religijnego (nr ewid. 96/2 o pow. 0,0048 ha),
• położonej w sołectwie Komorów, która przeznaczona została 
pod drogę wewnętrzną, pomiędzy ul. Polną a nowotworzonym 
ciągiem pieszo – jezdnym (nr ewid. 307/1 o pow. 0,0913 ha),
• położonej w  Michałowicach-Wsi, pomiędzy ul. Kasztanową 
a ul. Błękitną, która została przeznaczona pod drogę wewnętrzną 
(nr ewid. 186/8 o pow. 0,1046 ha).

Uchwała nr 39 
Została wyrażona zgoda na nabycie od dotychczasowego 
właściciela części nieruchomości w Michałowicach-Wsi, sta-
nowiącej wydzielony pas gruntu o  pow. 0,0088 ha, na którym 
położona jest kanalizacja sanitarna stanowiąca własność gminy 
(nr ewid. 299/4). 

Uchwała nr 40
Rada gminy wyraziła zgodę na oddanie w najem na okres kolejnych 
trzech lat lokalu użytkowego znajdującego się na II piętrze budynku 
Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, o powierzchni 162 m2. 

Uchwała nr 41
Dwóm ulicom położonym w Opaczy-Kolonii, zwyczajowo nazy-
wanych „Nowozachodnia” i „Szyszkowa”, nadano oficjalne na-
zwy „Migdałowa” i „Nowa”.

UG 

Wysokość odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora

% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie 
w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej

wysokość odpłatności za faktyczny pobyt  
w % nie więcej niż 50% swojego dochodu 
osoby samotnie gospodarującej

wysokość odpłatności za faktyczny pobyt  
w % nie więcej niż 50% swojego dochodu 
osoby w rodzinie

do 200 nieodpłatnie nieodpłatnie

powyżej 200 do 250 20 25

powyżej 250 do 300 40 45

powyżej 300 do 350 60 65

powyżej 350 do 400 80 85

powyżej 400 100 100

WKD MICHAŁOWICE
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WIELKI KONCERT BOGUSŁAWA MORKI!
Światowej sławy tenor ponownie zawitał do gminy Michało-
wice, gdzie w niedzielę, 16 grudnia dał niezwykły przedświą-
teczny koncert.

Na to wyjątkowe wydarzenie mieszkańców gminy Michało-
wice zaprosiła wójt, Małgorzata Pachecka. Witając licznie 

przybyłych gości, wśród których była m.in.: przewodnicząca 
rady gminy, Beata Rycerska i zastępca wójta, Jerzy Sierak. Wójt 
– Małgorzata Pachecka podkreśliła także, iż przed publicznością 
przepiękny koncert w  wykonaniu międzynarodowej gwiazdy, 
jaką bez wątpienia jest tenor, Bogusław Morka.

„Cieszę się, że możemy się spotkać w przededniu Świąt Bo-
żego Narodzenia, to taki piękny okres” – mówił Bogusław Morka 
rozpoczynając swój koncert w sali multimedialnej Urzędu Gmi-
ny Michałowice. „Grudzień jest takim miesiącem ciepła, miłości 
i  oczekiwania na tą miłość z  góry. Mam dziś przyjemność po-
prowadzić koncert i  również śpiewać w  nim, w  towarzystwie 
Agnieszki Kozłowskiej – sopran i  Artura Jandy – bas/baryton”. 
Dodajmy, że artyści wystąpili w towarzystwie orkiestry kameral-
nej Alla Breve pod dyrekcją Bogny Dulińskiej.

Podczas niedzielnego koncertu publiczność miała okazję wy-
słuchać przepięknych i  znanych pieśni, wśród których nie  za-
brakło pieśni patriotycznych, operowych, ale również piosenek 
musicalowych. Ogromne wrażenie na widowni zrobiło wykona-
nie przez Bogusława Morkę wyjątkowo lirycznej piosenki, którą 
śpiewał Frank Sinatra – „My Way” i do której polskie tłumaczenie 
napisał Zbigniew Wodecki.

Jako że koncert odbył się w przededniu Świąt Bożego Narodzenia 

to oczywiście nie mogło również zabraknąć najpiękniejszych kolęd, 
które publiczność wykonała wspólnie z artystami. „Wśród Nocnej Ci-
szy”, „Gdy się Chrystus rodzi” i „Przybieżeli do Betlejem” zakończyły 
przedświąteczny koncert, w którym udział wzięło wielu mieszkań-
ców naszej gminy. A zaraz po koncercie przyszedł czas na świątecz-
ne życzenia, które mieszkańcom złożyły wójt, Małgorzata Pachecka 
i przewodnicząca rady gminy, Beata Rycerska – „Dobrych, spokoj-
nych świąt, pełnych życzliwości, a te kilka dni, które są jeszcze tą 
droga do Betlejem niech będą dla Państwa najmilszym czasem”.

Po koncercie organizatorzy zaprosili mieszkańców na spotka-
nie przy świątecznych potrawach, a na wielbicieli talentu Bogu-
sława Morki czekał sam artysta, który w foyer podpisywał płyty.

Mariusz Marcysiak 

W styczniu Urząd Gminy 
Michałowice pożegnał trójkę 
długoletnich pracowników, którzy 
przeszli na zasłużoną emeryturę:
• Zofię Idzikiewicz – sekretarz 
gminy – 28 lat pracy w Urzędzie 
Gminy Michałowice,
• Józefa Kawiorskiego – kie-
rownika referatu inwestycji i re-
montów – blisko 23 lata pracy 
w Urzędzie Gminy Michałowice,
• Stanisława Kłosa – podin-

spektora ds. drogowych – po-
nad 14 lat pracy w  Urzędzie 
Gminy Michałowice.

Dziękujemy i  życzymy dużo 
zdrowia i  pomyślności w  reali-
zacji niespełnionych dotąd pla-
nów i marzeń.

LODOWISKO W KOMOROWIE ZAPRASZA!
W Michałowicach od kilku lat, a teraz i w Komorowie entu-
zjaści łyżwiarstwa, w okresie zimy mogą oddawać się rado-
snej zabawie na lodowisku.

Pierwsze ślizgi na nowej gminnej inwestycji w Komorowie roz-
poczęły się w piątek, 25 stycznia. Dokładnie o godz. 8:30 dzie-

ci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie jako pierw-
sze weszły na lodowisko, które tym samym zostało oddane do 
użytku mieszkańców gminy.

Lodowisko jest dostępne dla  mieszkańców gminy codziennie 
w godz. 16:30 -20:30 (do godz. 15:30 odbywają się szkolne zaję-
cia), natomiast w  soboty,  niedziele w godz. 9:00-20:30. Bardzo 
ważna informacja, wstęp jest bezpłatny.

Na zewnątrz biało i  mroźno, ale pod namiotem, pod którym 

znajduje się lodowisko nie  brakowało ciepłej zabawy i  gorących 
uśmiechów. Także wśród publiczności, pośród której nie zabrakło 
wójt gminy Michałowice, Małgorzaty Pacheckiej, przewodniczącej 
rady gminy, Beaty Rycerskiej oraz radnych. Gorąco i słodko było 
również i poza lodowiskiem, gdzie na dzieci czekały gorące kakao 
i pyszne drożdżówki. Mariusz Marcysiak 
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SPOTKANIA WIGILIJNE W GMINIE
Spotkania przedświąteczne w naszej gminie to już tradycja. 
Rokrocznie mieszkańcy spotykają się, aby wspólnie spędzić 
czas, podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i zaśpie-
wać kolędy. Tradycji stało się zadość również w 2018 r., kiedy 
to mieszkańcy zasiedli do wigilijnych stołów z księżmi, wój-
tem gminy Michałowice, Małgorzatą Pachecką, radnymi, soł-
tysami i przewodniczącymi zarządów osiedli.

12 grudnia w wigilijnym spotkaniu mieszkańców Reguł, zor-
ganizowanym przez sołtys – Magdalenę Krajnik-Partykę, 

radę sołecką i Koło nr 4 Związku Emerytów, Rencistów i  Inwa-
lidów udział wzięła wójt  Małgorzata Pachecka, zastępca wójta 
Jerzy Sierak oraz  radna Joanna Chilarska oraz ks. proboszcz 
Grzegorz Jasiński z  parafii Świętych Apostołów Piotra i  Pawła 
w Pęcicach. Spotkanie wigilijne w Regułach zostało częściowo 
sfinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Reguły.

Spotkanie, które dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś zor-
ganizowali radni – Elżbieta Biczyk i Paweł Kordys oraz sołtys – 
Marian Bośka, a także rada sołecka i Koło nr 3 Związku Emery-
tów Rencistów i  Inwalidów odbyło się 13 grudnia. Wśród wielu 
gości znaleźli się m.in.: wójt, Małgorzata Pachecka, przewodni-

cząca rady gminy, Beata Rycerska oraz Krzysztof Grabka wraz 
z małżonką – wójt gminy Michałowice w latach 2009-2018, radny 
– Paweł Kordys, Jerzy Pokropek – komendant OSP w Nowej Wsi, 
Ewa Adamczyk – przewodnicząca Zarządu Rejonowego PZERiI 

Reguły

WSPANIAŁE JUBILEUSZE NASZYCH MIESZKAŃCÓW
30 stycznia   wraz z  wójt gminy Mi-
chałowice, Małgorzatą Pachecką, 
100. urodziny świętowała Pani Sa-
bina Dobosz, mieszkanka Komoro-
wa. Natomiast Państwo Ewa i Jerzy 
Cendrowscy, mieszkańcy Opaczy 
- Kolonii zostali uhonorowani przez 
wójt Medalem za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie przyznawanymi 
przez prezydenta RP. Gratulujemy!

Jubilaci gościli wójt gminy w swoich 
domach. Oprócz gratulacji i najser-

deczniejszych życzeń od całej społecz-
ności gminy Michałowice, Małgorzata 
Pachecka wręczyła im pamiątkowe 
statuetki oraz piękne bukiety kwiatów. 

Pani Sabina Dobosz od urodze-
nia jest związana z  naszym regio-
nem – urodziła się i  wychowywa-
ła w  Strzeniówce, a  od 47 lat jest 
mieszkanką Komorowa. Ma 2 córki, 
Stanisławę   i Alicję, czworo wnuków, 
ośmioro prawnuków oraz  dwoje pra-
prawnuków.  W tym roku cała rodzina 
bardzo uroczyście obchodziła urodzi-
ny Pani Sabiny. 

Małżonkowie Państwo Ewa i  Jerzy 
Cendrowscy od ponad 38 lat miesz-
kają w  Opaczy-Kolonii. Ślub wzięli 
w  1967 roku   w  kościele św. Stani-
sława Kostki na Żoliborzu.   Na swój 
miesiąc miodowy udali się pod namiot 
do Bułgarii. Ponad 1700 km pokonali 

kultowym polskim motorem “WFM”, 
który  rozwijał maksymalną  prędkość 
ok. 60 km/h. Jednak ze względu na tak 
daleką podróż został on nieco prze-
robiony przez  pana Jerzego.   W  mło-
dości wiele podróżowali po całej Pol-
sce,  a  wakacje  najchętniej  spędzali 
właśnie pod namiotem. 

Państwo Cendrowscy byli nauczy-
cielami. Mają dwóch synów, czterech 
wnuków i  jedną wnuczkę oraz  dwie 
prawnuczki.   

Dołączamy się do gratulacji, życząc 
wielu lat w zdrowiu i szczęściu w oto-
czeniu najbliższych osób. 

UG 
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Wydarzenia

i  Aleksandra Pyz-Szukalska – skarbnik Zarządu Rejonowego 
PZERiI, a  także ks. proboszcz Mariusz Zapolski z parafii Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszkowie.

14 grudnia mieszkańcy Opaczy-Kolonii spotkali się w świe-
tlicy przy ul. Ryżowej 90, żeby celebrować nadchodzące świę-
ta. Zorganizowane przez  radną, Annę Kamińską oraz  sołtys, 
Grażynę Grabkę, radę sołecką i  Koło nr 5 Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów spotkanie wigilijne cieszyło się bardzo du-
żym zainteresowaniem mieszkańców oraz zaproszonych gości, 
wśród których była również wójt, Małgorzata Pachecka, prze-
wodnicząca rady gminy, Beata Rycerska, a także ksiądz kanonik 
Marek Małkiewicz – proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny i  Ewa Adamczyk – przewodnicząca Zarządu 
Rejonowego PZERiI.

Tradycja przedświątecznych spotkań w Opaczy Małej jest już 
kontynuowana od wielu lat, więc i w tym roku nie mogło zabrak-
nąć sąsiedzkiego opłatka, którym mieszkańcy sołectwa przeła-
mali się w piątek, 14 grudnia. Jak co roku tuż przed Świętami 

Bożego Narodzenia sołtys, Barbara Budzyniak oraz rada sołecka 
zaprosiła mieszkańców na spotkanie wigilijne, w  którym udział 
wzięła także wójt, Małgorzata Pachecka i  radny, Jarosław Hir-
ny-Budka, Marek Małkiewicz, proboszcz Parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Spotkanie opłatkowe w Opaczy Ma-
łej zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Opacz 
Mała.

Spotkanie opłatkowe seniorów z  Granicy tradycyjnie odby-
ło się w świetlicy - Granickiej Zatoce Kultury. Zebranych gości 
powitał Ryszard Dutkiewicz, przewodniczący granickiego Koła. 
W wieczorze wigilijnym w Granicy uczestniczyła Małgorzata Pa-
checka, wójt Gminy Michałowice, a także Krzysztof Grabka, wójt 
Gminy Michałowice poprzedniej kadencji. Wśród zaproszonych 
gości byli radni, a także członkowie zarządu osiedla. Ksiądz An-
drzej Perdzyński, proboszcz komorowskiej parafii i wielu zapro-
szonych gości. W wieczorze uczestniczyła także Ewa Adamczyk, 
przewodnicząca Koła Rejonowego w Michałowicach.

W  tym roku spotkanie opłatkowe mieszkańców Sokołowa 

Nowa Wieś Opacz-Kolonia

Granica

Komorów - emeryci

Opacz Mała

Sokołów
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Wydarzenia

odbyło się 15 grudnia. W wigilii mieszkańców Sokołowa uczest-
niczyła Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, a także 
ksiądz Grzegorz Jasiński, proboszcz parafii w  Pęcicach. Spo-
tkanie zostało sfinansowane z  funduszu sołeckiego Sokołowa, 
a zorganizował je sołtys, Bartosz Lewandowski i rada sołecka.

W sobotę, 15 grudnia, w  szkole podstawowej w Komorowie 
miało miejsce spotkanie opłatkowe komorowskich emerytów. 
Odwiedziła ich Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, 
Michał Jeżewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów 
i ksiądz Andrzej Perdzyński.

Okazję do sąsiedzkich rozmów i  złożenia życzeń mieli także 
wszyscy, którzy 15 grudnia postanowili wziąć udział w spotka-
niu wigilijnym w Pęcicach Małych. Tego dnia świetlica przy ul. 
Brzozowej 18 wypełniła się mieszkańcami sołectwa, którą zorga-
nizował sołtys, Zdzisław Krupa wraz z radą sołecką. W spotkaniu 
opłatkowym uczestniczyła Małgorzata Pachecka, wójt gminy Mi-
chałowice oraz  Edward Kozłowski, radny, wiceprzewodniczący 
rady gminy oraz Grzegorz Jasiński – proboszcz parafii w Pęci-
cach. Spotkanie wigilijne w Pęcicach Małych zostało sfinanso-
wane z funduszu sołeckiego. 

Michałowiccy seniorzy spotkali się 16 grudnia w szkole pod-
stawowej w Michałowicach. W senioralnej wigilii wzięła udział 

przewodnicząca rady gminy, Beata Rycerska, radna – Anna Wy-
szomirska, radny – Jarosław Hirny-Budka, radny i  zarazem wi-
ceprzewodniczący rady powiatu – Paweł Zacny oraz ksiądz pro-
boszcz Marek Małkiewicz z Parafii Wniebowzięcia Maryi Panny 
w Michałowicach.

Spotkanie opłatkowe w  Pęcicach, które zorganizował sołtys 
i rada sołecka Pęcic zgromadziło wieli uczestników. Wśród nich 
byli m.in.: Małgorzata Pachecka - wójt Gminy Michałowice, Jerzy 
Sierak zastępca wójta, Edward Kozłowski - radny, wiceprzewod-
niczący rady gminy, Zofia Idzikiewicz - sekretarz gminy Micha-
łowice oraz  ks. Grzegorz Jasiński – proboszcz parafii pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach. Spotkanie wigilijne zostało 
sfinansowane z funduszu sołeckiego Pęcic.

Tradycyjnie mieszkańcy sołectwa Komorów spotkali się 
w świetlicy w Kaliszowym Gaiku, by przy wigilijnym stole złożyć 
sobie najlepsze świąteczne życzenia. W spotkaniu uczestniczyła 
Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, radna Katarzyna 
Parzyńska, sołtys Artur Kostera. Krzysztof Grabka, wójt gminy 
poprzedniej kadencji, a  także ksiądz prałat Andrzej Perdzyński 
Spotkanie opłatkowe mieszkańców sołectwa Komorów odbyło 
się w niedzielę, 16 grudnia. Spotkanie opłatkowe sfinansowane 
zostało z budżetu sołectwa Komorów.

Ciepła i  rodzinna atmosfera zagościła również w  sobotę, 
5  stycznia, w  świetlicy w  Suchym Lesie, w  której odbyło się 
ostanie już w  naszej gminie spotkanie mieszkańców z  okazji 
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Zorganizował je soł-
tys, Edward Chruściak wraz z działającym w Suchym Lesie Ko-
łem Pań Kreatywnych.  Mieszkańcy bardzo licznie uczestniczyli 
w tym wyjątkowym wydarzeniu. Choć w sołectwie mieszka tylko 
ok. 100 osób, w sobotni wieczór świetlica z trudem pomieściła 
wszystkich zainteresowanych, gdyż przybyło ponad 50 miesz-
kańców. W spotkaniu uczestniczył także proboszcz parafii w Pę-
cicach, ksiądz Grzegorz. Spotkanie świąteczne  zostało sfinan-
sowane z funduszu sołeckiego Suchego Lasu. 

Na podstawie artykułów  
Mariusza Marcysiaka i Beaty Izdebskiej-Zybały 

Suchy Las

Michałowice

Sołectwo Komorów

Pęcice Małe

Pęcice
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CYKLICZNE ZAJĘCIA

Od nowego roku mieszkańcy mają 
możliwość korzystania z bezpłatnych 

zajęć, które organizowane są przez sołty-
sów i rady sołeckie lub przewodniczących 
i  zarządy osiedli. Finansowane są one 
z funduszy sołeckich/osiedli. 

GRANICA – świetlica ul. Czeremchy 1
• Ping pong (poniedziałek, w godz. 19:30-
21:30)
• Warsztaty kreatywne (poniedziałki, 
w godz. 16:00-17:00)
• Pilates (poniedziałek, w godz. 18:00-
19:00; czwartek godz. 9:00-10:00
• Zajęcia plastyczne dla dzieci (wtorek, 
w godz.16:30-18:00)
• Zumba kids (wtorek, w godz. 18:15-
19:00)
• Zumba dorośli (wtorek, w godz. 19:00-
20:00)
• Laboratorium juniora (środa, raz w mie-
siącu w godz. 17:45-18:45)
• Nauka tańca – kontynuacja (środa, 
w godz. 19:00-21:30 – 2 grupy) 
• Fitness – (czwartek, w godz. 19:15-
20:15)
• Joga dla kręgosłupa (wtorek, w  godz. 
20:15-21:15; piątek, w godz. 19:00-20:00)
• Warsztaty fotograficzne (od 14 lutego, 
czwartki, w godz. 19.00-21.00) 

KOMORÓW OSIEDLE  
szkoła w Komorowie, al. Marii Dą-
browskiej 12/20
• Zumba (środy, w godz. 20:45-21:45)
• Warsztaty taneczne dla dorosłych (po-
niedzialki, w godz. 18:00-19.30)
• Warsztaty ARTE dla dzieci – ja i  moja 
muzyka (piątki, w godz. 17:30—19:00 - do 
8 marca)
• Joga (wtorki, w godz. 18:00-19.30)
• Warsztaty plastyczne dla dzieci (wtorki, 
w godz. 17.30–19.00)

KOMORÓW SOŁECTWO  
świetlica Kaliszany Gaik, ul. Kaliszany 
18
• Zdrowy kręgosłup (piątek, w godz. 
18:30 – 19:30)
• Pilates (wtorki, w godz. 18:15-19:15)
• Laboratorium juniora – dwa razy w mie-
siącu (piątki, w godz. 17:15-18:15)
• Zajęcia plastyczne (środy, w  godz. 
17:30-18:30

MICHAŁOWICE-WIEŚ  
sala multimedialna, ul. Raszyńska 34 
• Zajęcia plastyczne dla dzieci (ponie-
działki od 11 lutego, w godz. 17:00 -19:00)
• Warsztaty juniora – raz w miesiącu (so-
bota, w godz. 14:00)
• Warsztaty kulinarne dla dzieci - raz 
w miesiącu (sobota, w godz. 12:00–13:30)

MICHAŁOWICE OSIEDLE - sala multi-
medialna, ul. Raszyńska 34 
• Zajęcia plastyczne dla dzieci (ponie-
działki od 11 lutego, w godz. 17:00 -19:00)
• Warsztaty juniora – raz w miesiącu (so-
bota, w godz. 14:00–15:00)
• Warsztaty kulinarne dla dzieci - raz 
w miesiącu (sobota, w godz. 14:00-15:30) 
Szkoła, ul. Szkolna 15 
• Gimnastyka (poniedziałki, w  godz. 
18:30 -19:30)
• Streching (wtorek i  piątek, w  godz. 
19:30 - 20:30)
• Joga (środy – I grupa – 18:00-19:00; II 
grupa - 19:00-20:00)
• Rodzinne granie w  planszówki (dwie 
soboty w miesiącu, w godz. 11:00-13:00)
• Brydż i planszówki dla młodzieży i doro-
słych (inicjatywa społeczna mieszkańców, 
piątek, w godz. 20:00-22:00) 

NOWA WIEŚ – świetlica, ul. Główna 52b 
• Fitness (poniedziałki, w godz. 19:30-
20:30)
• Pilates (poniedziałki, w godz.18:15-
19:15, wtorki, w godz. 9:00-10:00)
• Joga (wtorki, w godz. 19:00-20:00, 
czwartki, w godz. 19:30-20:30) 
• Zajęcia plastyczne dla dzieci (wtorek, 
w godz. 15:00-16:00 oraz sobota – I grupa 
w godz. 12:30-13:30; II grupa – w godz. 
13:30-14:30)
• Gimnastyka dla kręgosłupa (środa 
w godz. 17:00-18:00)
• Zumba (środa, w godz. 18:30-19:30)
• Warsztaty malarskie dla dorosłych 
(czwartek, w godz. 18:00-19:00)

OPACZ-KOLONIA 
 świetlica, ul. Ryżowa 90 
• Pilates (poniedziałki, w godz. 20:40-
21:40; wtorki, w godz. 10:40-11:40, 
czwartki, w godz. 10:40-11:40)
• Zumba (środa, w godz. 20:00-21:00); 
• Chór dla dorosłych (czwartek, w godz. 
19:00-20:30) 

• Warsztaty kreatywne dla dzieci (od 12 
lutego wtorki, w godz. 17.00-18:30 ) 
• Warsztaty kulinarne dla dzieci - raz 
w miesiącu (piątki, w godz. 17:00-18:30) 
• Capoeria (start 16 lutego; sobota, 
w godz. 10:00-11:00)

OPACZ MAŁA
sala multimedialna, ul. Raszyńska 34
• Zajęcia kulinarne - raz w miesiącu (so-
bota, w godz. 10:00:11:30) 

PĘCICE – świetlica, ul. Zaułek 7
• Pilates (czwartki, w godz. 18:15–19:15)

PĘCICE MAŁE  
świetlica, ul. Brzozowa 18
• Joga (środy, w godz. 20:15-21:15)

 
REGUŁY - świetlica ul. Wiejska 13 
• pilates (poniedziałki, w godz. 9:00 – 
10:00; 19:30-20:30)
• Zumba (wtorki, w godz. 19:30-20:30),
• Gordonki (czwartki, w godz. 10:00-
11:00), 
• Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 
w  wieku 2-3 lata (poniedziałki, w godz. 
10:15-11:15), 
• Fitness (wtorki, w godz. 18:20 – 19:20) 
• Warsztaty fotograficzne (od 13 lutego, 
środy, w godz. 20:00-21:30)
• Zdrowy kręgosłup (czwartki, w  godz. 
18:00-19:00)
• Kurs tańca towarzyskiego (czwartki, 
w godz. 19:15-20:30), 
• Zajęcia malarskie wielopokoleniowe 
(piątki, w godz. 17:15-18:45);
• Joga – piątki w godz. 19:00-20:30)
• Laboratorium juniora (soboty raz w mie-
siącu, w godz. 12:00-13:00)

SUCHY LAS  
świetlica, ul. Księdza Woźniaka 6; 
• Pilates (czwartki, w godz. 19:30-20:30)

UG 

Aktualności
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Na skróty przez gminę

WARSZTATY ŚWIĄTECZNE  
W REGUŁACH
15 grudnia, w  Regułach odbyły się Rodzinne Warsztaty Świą-
teczne. Zorganizowała je sołtys Magdalena Krajnik-Partyka wraz 
z  radą sołecką Reguł. Na warsztatach dzieci wraz z  rodzicami 
wykonywały zabawne zimowe skrzaty i bożonarodzeniowe wian-
ki. Był to mile spędzony czas w rodzinnym gronie i towarzystwie 
koleżanek i kolegów. Warsztaty zostały sfinansowane z funduszu 
sołeckiego. 

ZDOBIENIE BOMBEK  
W SOŁECTWIE KOMORÓW
Także dzieci i dorośli z sołectwa Komorów spotkali się 15 grud-
nia. W Kaliszowym Gaiku dzieci ozdabiały gwiazdkami, renife-
rami, Mikołajami, serduszkami, itp. bombki w ramach warszta-
tów świątecznych. a dorośli przygotowywali świetlicę na święta. 
W kilka godzin udało się wyczarować świąteczną atmosferę! 
Stanęła piękna choinka i wszędzie pojawiły się stroiki i świą-
teczne ozdoby. Warsztaty sfinansowane zostały z  funduszu 
sołectwa Komorów.

BAL CHOINKOWY  
W OPACZY-KOLONII
15 grudnia, do świetlicy przy ul. Ryżowej 90 przybyły dzieci wraz 
z rodzicami i dziadkami, aby bawić się wspólnie na balu choin-
kowym zorganizowanym przez radną, Annę Kamińską, sołtys, 
Grażynę Grabkę i radę sołecką Opaczy-Kolonii. Na dzieci cze-
kało wiele atrakcji, jednak największą była wizyta gościa spe-
cjalnego – Mikołaja, który wysłuchał występów wokalno-recy-
tatorskich dzieci i obdarował je prezentami. Wydarzenie zostało 
sfinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Opacz-Kolonia.

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY 
W SUCHYM LESIE
W piątek i sobotę (14 i 15 grudnia), w Suchym Lesie odbyły 
się warsztaty świąteczne. Uczestniczyło w nich wielu miesz-
kańców Suchego Lasu – dzieci i dorosłych. Warsztaty przy-
gotowały i poprowadziły Panie z Koła Pań Kreatywnych. 14 
grudnia robione były stroiki, bukiety świąteczne i inne ozdo-
by, natomiast 15 grudnia dzieci zajęły się ozdabianiem pier-
niczków. 

ZABAWA MIKOŁAJKOWA 
W GRANICY
Dzieci z Granicy spotkały się z Mikołajem w niedzielę, 16 grud-
nia. Były prezenty, poczęstunek i  świąteczne przedstawienie, 
podczas którego publiczność mogła obserwować, z  jakimi 
trudnościami i  przeciwnościami spotyka się święty Mikołaj 
i  jego pomocnicy podczas przygotowywania prezentów świą-
tecznych. Nie zabrakło także odwiedzin św. Mikołaja. Imprezę 
zorganizował Zarząd Osiedla Granica. Wydarzenie zostało sfi-
nansowane z funduszu osiedla Granica.
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ŚWIĄTECZNY KIERMASZ I ŚPIEWANIE 
KOLĘD W KOMOROWIE
Po raz pierwszy, w sobotę 15 grudnia, mieszkańcy Komorowa 
mieli możliwość uczestniczenia w  kiermaszu świątecznym zor-
ganizowanym na Placu Markowicza przy ul. Kolejowej w Komo-
rowie. Było wspólne kolędowanie i  wiele innych atrakcji, m.in. 
wystąpił zespół Kumy z  Komorowa. Imprezę zorganizował Za-
rząd Osiedla Komorów, z jego przewodniczącym – Michałem Je-
żewskim na czele, Maciej Polarczyk, wiceprzewodniczący  rady 
gminy oraz Hanna Barlak.

SPEKTAKL MIKOŁAJKOWY 
W REGUŁACH
22 grudnia, dosłownie na chwilę przed Świętami Bożego Naro-
dzenia, święty Mikołaj odwiedził Reguły, gdzie spotkał się z naj-
młodszymi mieszkańcami sołectwa. Na to wyjątkowe wydarzenie 
dzieci zaprosiła wraz z radą sołecką sołtys, Magdalena Krajnik-
-Partyka. Podczas spotkania najmłodsi mieli okazję nie tylko 
spotkać się z Mikołajem i dostać prezent, ale również obejrzeć 
spektakl „Święty Mikołaj i Jaś”. Spotkanie zostało sfinansowane 
z funduszu sołeckiego sołectwa Reguły.

MIKOŁAJKOWA NIESPODZIANKA
Mikołajkowa Niespodzianka, którą jak co roku dla najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy przygotował Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej Gminy Michałowice miała miejsce w budynku 
Urzędu Gminy Michałowice, w  sobotę, 15 grudnia. Wielkiego 
otwarcia Mikołajkowej Niespodzianki wraz z organizatorami, do-
konała wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka. Sobotnie 
przedpołudnie było starannie zaplanowane, a na dzieci czekało 
niesamowicie dużo atrakcji, które jak zawsze, w znacznym stop-
niu, przygotowane i  poprowadzone były przez  wolontariuszy. 
Atrakcje, wśród których była wizyta św. Mikołaja, gry, zabawy 
i tańce…

Mikołajkowa Niespodzianka to wydarzenie, w którym co roku 
bierze udział blisko 150 dzieci, a jego realizacja nie byłaby moż-
liwa, bez zaangażowania m.in.: pracowników GOPS-u, wolonta-
riuszy z gminy Michałowice oraz darczyńców, w tym: Auto Wimar 
Centrum, Bank Spółdzielczy w Raszynie, Czaplar Usługi Gastro-
nomiczne, Chemabud, Drewpłyt, Iveria Ankin Siergiej, Michałowi-
czanka, „Łuksza” Opacz Mała, Przedszkole „Bawi” w Regułach, 

Stowarzyszenie K40, Stiga Sp. z o.o., Szkoła Podstawowa w No-
wej Wsi, Testmer Warszawa S.A., UpSerwis Wojciech Łuczak, 
Waldemar Wrocławski, Wesbal Wiesław Pietrzak, XL Promotion 
Dariusz Michalak.

BOŻONARODZENIOWA GALA 
OPERETKOWO-OPEROWA
16 grudnia, zimowe przedpołudnie w Nowej Wsi rozgrzała Bo-
żonarodzeniowa Gala Operetkowo-Operowa, w  wykonaniu ar-
tystów z  Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej. No-
wowiejską świetlicę wypełniły utwory z najbardziej znanych arii 
operowych, ale  również operetek i musicali. Swoim głosem na 
scenie uwodzili: Beata Wardak – mezzosopran, Leszek Świ-
dziński – tenor, Aleksandra Świdzińska – śpiew i  prowadzenie 
oraz  Michał Romanowski – bass wraz z  Zespołem Kameral-
nym „La Boheme de Varsovie”. Koncert został zorganizowany 
przez radnych, sołtysa i radę sołecką oraz został sfinansowany 
z funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś.

Na skróty przez gminę
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KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY 
W MICHAŁOWICACH
Jak co roku, tuż przed świętami, Zarząd Osiedla Michałowice 
zaprosił mieszkańców całej gminy na świąteczny kiermasz. Ini-
cjatorką wydarzenia była przewodnicząca rady gminy, Beata Ry-
cerska, jednak wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez wsparcia 
nauczycieli ze szkoły podstawowej w  Michałowicach, uczniów 
oraz wolontariuszy. Sala gimnastyczna szkoły podstawowej 
w Michałowicach zamieniła się na kilka godzin w olbrzymią halę 
wystawienniczo-artystyczno-handlową, gdzie można było od-
dać się zakupom, zjeść coś smakowitego w kawiarence lub na 
stoisku z  kuchnią orientalną, podziwiać twórczość artystyczną 
i muzykalną uczniów, czy też przygotować świąteczne dekoracje 
na warsztatach, które odbywały się podczas kiermaszu i  które 
zostały sfinansowane z  funduszu osiedla Michałowice. Dodat-
kowo można było wziąć udział akcjach charytatywnych: zakupie 

własnoręcznie przygotowanych przez uczniów kartek świątecz-
nych lub licytacji przedmiotów podarowanych przez wystawców. 
Udało się zebrać 4 178 zł, które zostały przeznaczone na pomoc 
dzieciom autystycznym z naszej gminie.

ZIMOWE WYPRZEDAŻE  
ŚWIETLICOWE
W  styczniu w Pęcicach Małych i  w  Granicy 
odbyły się świetlicowe wyprzedaże zimowe-
go sprzętu i  odzieży sportowej. 13 stycznia 
do świetlicy w  Pęcicach Małych zaprosiły 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Pęciczan-
ki”, natomiast 20 stycznia wyprzedaż w Gra-
nicy zorganizował Zarząd Osiedla Granica. 
Obie wyprzedaże cieszyły się dużym zain-
teresowaniem – przybyło wielu wystawców, 
a  wśród klientów znalazły się całe rodziny, 
które ochoczo zaopatrywały się w brakujący 
sprzęt sportowy. 

JASEŁKA W PRZEDSZKOLU 
W MICHAŁOWICACH
Jasełka od wielu lat wpisane są do kalendarza uroczystości orga-
nizowanych w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach. Tradycji 
stało się zadość i  przedstawienie odbyło się także 18 grudnia 
2018 r. Na początku dyrektor przedszkola, Renata Bontron przy-
witała przybyłych gości:  wójt Małgorzatę Pachecką, proboszcza 
parafii w Michałowicach, Marka Małkiewicza, rodziców i wszyst-
kie dzieci. Następnie odbyło się przedstawienie jasełkowe, a na 
zakończenie dzieci z najstarszych grup zaśpiewały piękne pasto-
rałki, a dyrektor, Renata Bontron ze wzruszeniem złożyła świą-
teczne życzenia.

DANZA I BOLERO NA SCENIE 
W NOWEJ WSI
Energetyczne, esencjonalne i porywające - takie było widowisko 
Danza i Bolero, które w piątek, 14 grudnia, mieszkańcy Nowej 
Wsi mogli zobaczyć na scenie nowowiejskiej świetlicy. To już dru-
ga podróż z kulturą hiszpańską, na którą mieszkańców zaprosili 
radni, sołtys oraz rada sołecka. Perfekcja wykonania obecna była 
w każdej z dwóch części widowiska: w pierwszej– Danza, gdzie 
tancerki zaprezentowały kompozycje choreograficzne oparte na 
różnych tańcach, m.in.: dawnego tańca hiszpańskiego, flamenco 
i tańca nowoczesnego oraz w drugiej - Bolero, w której tancer-
ki zatańczyły z wachlarzami. Wydarzenie zostało sfinansowane 
z funduszu sołeckiego Nowej Wsi.
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AGNIESZKA OSIECKA FILMOWA - 
KONCERT W GRANICY
20 stycznia, w Granicy odbył się koncert, pt. „Agnieszka Osiecka filmo-
wa”. Niedzielny pokaz był opowieścią o tej, mniej znanej, części twórczo-
ści Agnieszki Osieckiej, czyli o jej tekstach wykorzystywanych przez kino 
i telewizję. Na scenie w Granickiej Zatoce Kultury wystąpili artyści z Ło-
dzi, z Teatru Piosenki: Paulina Makles, wokal, Aleksandra Skonieczna, 
wokal i Krzysztof Jaszczak, akompaniator oraz Michał Maj Wieczorek, 
prowadzący wieczór i również śpiewający, którzy wykonywali najbardziej 
znane piosenki poetki z polskich filmów. Koncert zorganizowany został 
przez Zarząd Osiedla Granica, sfinansowany został z budżetu osiedla. 

100 LAT DLA WSZYSTKICH BABĆ 
I DZIADKÓW
Dzień Babci  i Dziadka seniorzy z Koła nr 2 Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Michałowicach świętowali 19 stycznia, 
w sali przy ul. Raszyńskiej 34. Sobotnie wydarzenie w Michałowi-
cach zgromadziło wielu seniorów, a na ich zaproszenie w spotka-
niu udział wzięła przewodnicząca rady gminy, Beata Rycerska, 
która w imieniu swoim oraz wójt gminy Michałowice złożyła Bab-
ciom i Dziadkom najserdeczniejsze życzenia. Popołudniowe spo-
tkanie zakończyły rozmowy przy słodkościach, kawie i herbacie.

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
Gminne Przedszkole w  Michałowicach wzięło udział w  Międzynarodowym projekcie 
edukacyjnym „Piękna nasza Polska cała” - dzieci m.in.: stworzyły kącik o tematyce pa-
triotycznej, nauczyły się różnych zabaw ludowych, korzystając z przepisów babci wyko-
nywały tradycyjne wypieki (m.in. chleba na zakwasie), na terenie przedszkola posadziły 
sadzonkę dębu, stworzyły pocztówkę Michałowic, a także specjalnie przygotowały się 
do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Dzięki tym aktywnościom dzieci 
miały okazję szerzej zapoznać się i zgłębić symbole narodowe, zwyczaje i obrzędy lu-
dowe, a przede wszystkim rozbudzić poczucie tożsamości narodowej i poczucie dumy 
z bycia Polakiem.

STUDNIÓWKA MATURZYSTÓW 
Z KOMOROWA
W piątek, 11 stycznia, maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. Ma-
rii Dąbrowskiej w Komorowie przeżywali jeden z najważniejszych wieczo-
rów w  swoim życiu - bal studniówkowy. Był tradycyjny polonez, chwile 
wzruszenia podczas podziękowań za wspólnie spędzone lata i bezcenne 
wspomnienia, ale co najważniejsze wspaniała zabawa do białego rana. Po-
dziękowania i gratulacje dla uczniów i nauczycieli złożyła dyrektor Małgo-
rzata Głodowska. W tym szczególnym wydarzeniu, na zaproszenie uczniów, 
w balu udział wzięła również wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachec-
ka, która wszystkim maturzystom życzyła udanej zabawy i owocnych przy-
gotowań do matury. 

Na skróty przez gminę

BAL KARNAWAŁOWY W PĘCICACH
W sobotę, 12 stycznia, dzieci spotkały się w świetlicy w Pęcicach, aby 
kilka godzin wspólnie spędzić na balu karnawałowym. Atrakcji było co 
niemiara, m.in.: robienie maski karnawałowej, malowanie sobie buzi, ta-
niec z balonami i konkurs karaoke. Bal był bardzo udany, a na zakończe-
nie każde dziecko otrzymało prezent. Zabawę karnawałową dla dzieci 
przygotował sołtys Pęcic i  rada sołecka. Impreza sfinansowana została 
z funduszu sołeckiego.
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XIII MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY 
MICHAŁOWICE
W niedzielę, 16 grudnia 2018 r. została ro-
zegrana XIII edycja corocznego mikołajko-
wego turnieju tenisa stołowego o puchar 
Wójta  Gminy Michałowice, która odbyła 
się w hali sportowej w ZSO w Komorowie. 
Turniej rozgrywany był w  czterech kate-
goriach: „Młodzik”, „Junior”, „Open Ama-
teur” i  „Open Professional”.Jak zwykle 
frekwencja dopisała i tym razem – zgłosiło 
się 60. uczestników, którzy zacięcie ry-
walizowali o miejsce na podium. Po wielu 
godzinach rywalizacji wyłoniono ostatecz-
nych zwycięzców w czterech kategoriach:

Kategoria Młodzik: I miejsce wywalczył 
Adam Pilecki (UKS Komorów), II miejsce 

zajął Hubert Jagiełło (UKS Komorów), III 
miejsce Witek Hejduk (UKS Komorów).

Kategoria „Junior”: I miejsce wywalczy-
ła  Julia Balcerzak (UKS Lupus Kabaty), II 
miejsce – Pascal Barmentloo (UKS Komo-
rów), III miejsce – Jakub Myśliwiec ( UKS 
Komorów ).

Kategoria „Open Amateur”: I  miejsce 
zdobył Jakub Biernacki (UKS Komorów), 
II miejsce – Artur Zamkowski (UKS Komo-
rów), III miejsce – Oliver Grochała (War-
szawa Ursus).

Kategoria „Open Professional”: I  miej-
sce wywalczył Jerzy Kiełbik (Brwinów), II 
miejsce –Artur Wiśniewski (Bogoria Gro-

dzisk Maz.),  III miejsce – Sławomir Woź-
niak  (UKS Komorów).

Turniej był współfinansowany z budże-
tu Gminy Michałowice w  ramach dotacji 
dla organizacji pozarządowych, z zakresu 
kultury fizycznej i sportu.

WIELKI SUKCES UKS NOWA WIEŚ
Koniec roku 2018, jak i początek 2019 był dla koszykarek z UKS Nowa 
Wieś bardzo pracowity, ponieważ Zarząd WOZKOSZ właśnie wtedy wy-
znaczył cykl rozgrywek juniorek starszych U-22. Oprócz  UKS Nowa 
Wieś  do rozgrywek zgłosiły się AZS Uniwersytet Warszawski oraz SKK 
Polonia Warszawa.

Pierwszy swój mecz młode koszykarki z UKS Nowa Wieś rozegrały w 29 
grudnia 2018 r. Ich przeciwnikiem był AZS Uniwersytet Warszawski.

UKS Nowa Wieś/ LABASKET Warszawa - AZS Uniwersytet Warszawski 
57 - 72 (11:20, 12:22, 16:18, 18:12).

Po przegranym meczu młode koszykarki wyciągnęły wnioski i do dru-
giego swojego spotkania, które odbyło się 3 stycznia 2019 r. na hali SKK 
Polonia Warszawa podeszły zupełnie inaczej. 

UKS Nowa Wieś/ LABASKET Warszawa – SKK Polonia Warszawa 64:57 
(23:21, 12:14, 10:16, 19:6).

Zwycięstwo zapewniło drużynie awans do półfinałów Mistrzostw Polski!

„Na skróty przez gminę” zostało opracowane na podstawie artykułów: 
Beaty Izdebskiej-Zybały, Mariusza Marcysiaka, UKS Nowa Wieś, Marcina 

Jagiełły, Gminnego Przedszkola w Michałowicach 

WARSZTATY IRIS FOLDING
Iris folding, czyli pochodząca z Holandii i wymyślona przez listo-
noszy sztuka tworzenia kartek prezentowych. Dzięki tej technice 
możemy stworzyć kartkę, której obraz, z wykorzystaniem tech-
niki nachodzących na siebie pasków papieru, przybierze kształt 
przypominający przysłonę fotograficzną. Uczestnicy warsztatów 
mieli okazję poznać bliżej tą metodę na warsztatach, które odby-
wały się w dniach 5, 12 i 19 grudnia, w sali przy ul. Raszyńskiej 
34. Ich organizatorem był Zarząd Osiedla Michałowice, a sfinan-
sowane były z funduszu osiedla Michałowice.

WARSZTATY ARTE
W Komorowie ruszyły warsztaty ARTE. Pierwsze zajęcia za-
tytułowane były „Ja i moja muzyka” i odbyły się 17 stycznia. 
Podczas nich dzieci dowiedziały się, że poprzez muzykę mogą 
wyrażać swoje emocje i uczucia. Tworzyły improwizowaną 
orkiestrę. Uczyły słuchać się nawzajem i rozpoznawać swoje 
emocje. Organizatorem jest Zarząd Osiedla Komorów. Zajęcia 
finansowane są funduszu osiedla Komorów.
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Ważne telefony …URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice
tel. 22 350 91 91, fax: 22 350 91 01
sekretariat@michalowice.pl, www.michalowice.pl

Ważne telefony …

•  Gminny OśrOdek POmOcy SPOłecznej 
Gminy michałOwice 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,  
05-816 Michałowice,  
tel. 22 350-91-20, fax 22 350-91-21

•  zeSPół ObSłuGi ekOnOmicznO- 
-adminiStracyjnej Szkół 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,  
05-816 Michałowice,  
tel. 22 350-91-60, fax 22 350-91-61

•  Gminna kOmiSja dS. PrOfilaktyki 
i rOzwiązywania PrOblemów  
alkOhOlOwych w michałOwicach  
z Siedzibą w nOwej wSi 
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów,  
tel. 22 758-28-22 
(dyżury w każdy czwartek w godz.  
17.00-19.00)

•  zeSPół Szkół OGólnOkSztałcących 
im. marii dąbrOwSkiej w kOmOrOwie 
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20,  
05-806 Komorów, 
tel. 22 758-06-37 ZSO i szkoła podstawowa   
tel. 22 758-02-48  liceum 
tel. 22 758-08-95 gimnazjum

•  zeSPół Szkół w michałOwicach 
ul. Szkolna 15,  
05-816 Michałowice, 
tel. 22 723-86-21 ZS 
tel. 22 723-84-58  szkoła podstawowa  
tel. 22 753-02-40 gimnazjum

•  zeSPół SzkOlnO-PrzedSzkOlny 
im. mikOłaja kOPernika w nOwej wSi 
ul. Główna 96,  
05-806 Komorów 
tel. 22 758-26-05 szkoła   
tel. 22 758-26-51 przedszkole

•  Gminne PrzedSzkOle  
w michałOwicach 
ul. Szkolna 13, 05-816 Michałowice, 
tel. 22 723-83-80

•  Gminna bibliOteka Publiczna  
w michałOwicach 
ul. Raszyńska 34, 
05-816 Michałowice, 
tel./fax  22 723-86-00

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

•  Gminna bibliOteka Publiczna  
w kOmOrOwie 
ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów, 
tel. 22 758-01-84

GMINNE jEDNOsTkI ORGANIZACYjNE

telefOn alarmOwy – 112

POlicja – 997

komisariat Policji w regułach 
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15 
tel. 22 723-41-70, 22 604-65-00,  
Sekretariat tel. 22 604-65-02 
fax. 22 604-64-06 
(wszystkie telefony czynne całodobowo)

komenda Powiatowa 
22 758-60-81 do 85, 22 604-62-13

Straż POżarna – 998 
Państwowa Straż Pożarna Pruszków 
Telefon alarmowy 22 758-77-01

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi 
ul. Główna 2  
tel. alarmowy 22 758-26-87, 881-444-552

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

POGOtOwie GazOwe – 992 
Awarie: 22 667-30-73 do 78

StarOStwO POwiatOwe   
tel. 22  738-14-00

Oświetlenie uliczne 
Firma CIEŚLIKOWSKI tel. 22 720-39-07

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

awarie Sieci wOdOciąGOwej:  
„WODROL”-PRUSZKÓW S.A., 05-800 Pruszków  
ul. Stefana Bryły 10 
694-404-982, 662-162-184,  

694-404-978, 22 759-03-03

POGOtOwie ratunkOwe – 999

nOcna POmOc medyczna – 22 753-81-37 
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1 
tel. 22 723-11-47

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

aPteki

„Leśna” Komorów, ul. Ceglana, tel. 22 758-02-21 
 „Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34,  
tel. 22 758-00-82 
 Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24,  
tel. 22 758-27-25 
 Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,  
tel. 22 723-91-83
 Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 1a,  
tel. 22 753-09-80

WAŻNIEjsZE TELEFONY

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

0 –  Kancelaria ogólna; 

2 – Dowody i meldunki; 

3 – Działalność gospodarcza; 

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 

5 –  Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych; 

6 – Podatki; 

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne i drogowe; 

8 – Utrzymanie bieżące dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

10 – Zieleń; 

11 –  Numery porządkowe nieruchomości 

i dzierżawa gruntów; 

12 –  Podział nieruchomości i rolnictwo; 

13 – Planowanie przestrzenne; 

14 – Zamówienia Publiczne; 

15 – Promocja; 

16 – Kultura i sprawy społeczne; 

17 – Obrona cywilna.

telefony bezpośrednie:

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

Odpady – 22 350-91-11 
Rozliczanie opłat za odpady – 22 350-91-12
Rozliczanie faktur za wodę i kanalizację – 22 350-91-30

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

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

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

www.dbprint.pl
biuro@dbprint.pl

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

Druk  
i opracowanie  

graficzne:

Printing House
ul. Szkolna 30
05-091 Ząbki / Warszawa

Tel.: +48 22 499 50 04
Fax: +48 22 499 50 05
www.printinghouse.pl

OŚWIETLENIE ULICZNE
Firma „ŚWIĘCKI, konserwacja@swiecki.pl, 
tel. 692-469-767

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GMINY MIChAŁOWICE

(dyżury w każdy czwartek
w godz. 17.00-19.00)

TELEFON ALARMOWY – 112
POLICJA – 997
Komisariat Policji 
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15 
tel. 22 723-41-70, 22 604-65-00, 
Sekretariat tel. 22 604-65-02 
fax. 22 604-64-06 
(wszystkie telefony czynne całodobowo)
Komenda Powiatowa 
22 758-60-81 do 85, 22 604-62-13
STRAŻ POŻARNA – 998 
Państwowa Straż Pożarna Pruszków 
Telefon alarmowy 22 758-77-01
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi 
ul. Główna 2 
tel. alarmowy 22 758-26-87, 881-444-552
POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991 
tel. 22 340-41-40
POGOTOWIE GAZOWE – 992 
Awarie: 22 667-30-73 do 78
STAROSTWO POWIATOWE 
tel. 22 738-14-00
OŚWIETLENIE ULICZNE 
Firma „ŚWIĘCKI”, konserwacja@swiecki.pl, 
tel. 692-469-767
AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
POMP 4 EKO SP. Z O.O.
tel. 22 759 03 03; 882 554 369
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej 

„GEA-NOVA” Sp. z o. o. 
AWARIE: 697-229-002 
SERWIS: tel. 695-380-695, 693-860-083

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

NOCNA POMOC MEDYCZNA 
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1 
tel. 22 753-81-37

PRZYCHODNIE LEKARSKIE 
- „Amedica”, ul. Główna 104, 05-806 Granica 
tel. 22 724 48 28

- „Arka” Komorów, ul. Berylowa 34 
tel. 22 758–00–85

- RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7 
tel. 22 753–04–04

- Przychodnia Lekarska ZDROWIE 
Komorów, ul. Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57

APTEKI 
- Apteka 24h Pruszków, ul. Armii Krajowej 44  
tel. 22 759 53 84

- „Leśna” Komorów, ul. Ceglana,  
tel. 22 758-02-21

- „Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34, 
tel. 22 758-00-82

- Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40, 
tel. 22 723-91-83

- Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 1a, 
tel. 22 753-09-80

URZĄD POCZTOWY  
W MICHAŁOWICACH 
Ul.  Raszyńska 34  
05-816 Michałowice-Osiedle
pon.: 13:00–20:00
wt.: 11:30–18:30
śr.: 11:30–18:30
czw.: 08:30–15:30
pt.: 08:30–15:30
sob.: nieczynne

URZĄD POCZTOWY W REGUŁACH
Ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  
05-817 Reguły
pon.: 13:00-20:00
wt.: 12:00-19:00
śr.: 12:00-19:00
czw.: 08:00-15:00
pt.: 08:00-15:00
sob.: nieczynna

URZĄD POCZTOWY W KOMOROWIE
ul Krótka 2  
05-806 Komorów
pon.: 08:00-18:00
wt.: 08:00-18:00
śr.: 08:00-18:00
czw.: 10:00-20:00
pt.: 10:00-20:00
sob.: nieczynna

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

Ważne telefony …

•  Gminny OśrOdek POmOcy SPOłecznej 
Gminy michałOwice 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,  
05-816 Michałowice,  
tel. 22 350-91-20, fax 22 350-91-21

•  zeSPół ObSłuGi ekOnOmicznO- 
-adminiStracyjnej Szkół 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,  
05-816 Michałowice,  
tel. 22 350-91-60, fax 22 350-91-61

•  Gminna kOmiSja dS. PrOfilaktyki 
i rOzwiązywania PrOblemów  
alkOhOlOwych w michałOwicach  
z Siedzibą w nOwej wSi 
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów,  
tel. 22 758-28-22 
(dyżury w każdy czwartek w godz.  
17.00-19.00)

•  zeSPół Szkół OGólnOkSztałcących 
im. marii dąbrOwSkiej w kOmOrOwie 
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20,  
05-806 Komorów, 
tel. 22 758-06-37 ZSO i szkoła podstawowa   
tel. 22 758-02-48  liceum 
tel. 22 758-08-95 gimnazjum

•  zeSPół Szkół w michałOwicach 
ul. Szkolna 15,  
05-816 Michałowice, 
tel. 22 723-86-21 ZS 
tel. 22 723-84-58  szkoła podstawowa  
tel. 22 753-02-40 gimnazjum

•  zeSPół SzkOlnO-PrzedSzkOlny 
im. mikOłaja kOPernika w nOwej wSi 
ul. Główna 96,  
05-806 Komorów 
tel. 22 758-26-05 szkoła   
tel. 22 758-26-51 przedszkole

•  Gminne PrzedSzkOle  
w michałOwicach 
ul. Szkolna 13, 05-816 Michałowice, 
tel. 22 723-83-80

•  Gminna bibliOteka Publiczna  
w michałOwicach 
ul. Raszyńska 34, 
05-816 Michałowice, 
tel./fax  22 723-86-00

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

•  Gminna bibliOteka Publiczna  
w kOmOrOwie 
ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów, 
tel. 22 758-01-84

GMINNE jEDNOsTkI ORGANIZACYjNE

telefOn alarmOwy – 112

POlicja – 997

komisariat Policji w regułach 
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15 
tel. 22 723-41-70, 22 604-65-00,  
Sekretariat tel. 22 604-65-02 
fax. 22 604-64-06 
(wszystkie telefony czynne całodobowo)

komenda Powiatowa 
22 758-60-81 do 85, 22 604-62-13

Straż POżarna – 998 
Państwowa Straż Pożarna Pruszków 
Telefon alarmowy 22 758-77-01

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi 
ul. Główna 2  
tel. alarmowy 22 758-26-87, 881-444-552

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

POGOtOwie GazOwe – 992 
Awarie: 22 667-30-73 do 78

StarOStwO POwiatOwe   
tel. 22  738-14-00

Oświetlenie uliczne 
Firma CIEŚLIKOWSKI tel. 22 720-39-07

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

awarie Sieci wOdOciąGOwej:  
„WODROL”-PRUSZKÓW S.A., 05-800 Pruszków  
ul. Stefana Bryły 10 
694-404-982, 662-162-184,  

694-404-978, 22 759-03-03

POGOtOwie ratunkOwe – 999

nOcna POmOc medyczna – 22 753-81-37 
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1 
tel. 22 723-11-47

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

aPteki

„Leśna” Komorów, ul. Ceglana, tel. 22 758-02-21 
 „Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34,  
tel. 22 758-00-82 
 Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24,  
tel. 22 758-27-25 
 Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,  
tel. 22 723-91-83
 Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 1a,  
tel. 22 753-09-80

WAŻNIEjsZE TELEFONY

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

0 –  Kancelaria ogólna; 

2 – Dowody i meldunki; 

3 – Działalność gospodarcza; 

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 

5 –  Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych; 

6 – Podatki; 

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne i drogowe; 

8 – Utrzymanie bieżące dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

10 – Zieleń; 

11 –  Numery porządkowe nieruchomości 

i dzierżawa gruntów; 

12 –  Podział nieruchomości i rolnictwo; 

13 – Planowanie przestrzenne; 

14 – Zamówienia Publiczne; 

15 – Promocja; 

16 – Kultura i sprawy społeczne; 

17 – Obrona cywilna.

telefony bezpośrednie:

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

Odpady – 22 350-91-11 
Rozliczanie opłat za odpady – 22 350-91-12
Rozliczanie faktur za wodę i kanalizację – 22 350-91-30

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

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

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

www.dbprint.pl
biuro@dbprint.pl

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

Druk  
i opracowanie  

graficzne:

Printing House
ul. Szkolna 30
05-091 Ząbki / Warszawa

Tel.: +48 22 499 50 04
Fax: +48 22 499 50 05
www.printinghouse.pl

OŚWIETLENIE ULICZNE
Firma „ŚWIĘCKI, konserwacja@swiecki.pl, 
tel. 692-469-767

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GMINY MIChAŁOWICE

(dyżury w każdy czwartek
w godz. 17.00-19.00)

18 – Oświetlenie uliczne

CENTRUM USŁUG 
WSPÓLNYCH


