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W dniu 3.08.2004 r. Gmina Michałowice złożyła
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowiec-
kiego, wniosek o dofinansowanie ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, projektu pod nazwą: "Budowa urządzeń
odwadniających i małej retencji, zlewnia Komorów
Osiedle i Komorów Wieś, Gmina Michałowice". Uzy-

skał on od Panelu Ekspertów (niezależne ciało ocenia-
jące złożone projekty pod kątem merytoryczno-tec-
hnicznym), 46,66 punktów na 56 możliwych, co stano-
wi 83,32 % oceny maksymalnej. Ponieważ nasz projekt
otrzymał więcej niż 60 % punktów, został zakwalifiko-
wany do dofinansowania ze środków unijnych. Całko-
wita wartość projektu określona we wniosku aplikacyj-
nym opiewała na kwotę 3.986.138,98 zł., z czego 75 %
pokrywa Unia Europejska, 10 % Skarb Państwa i 15 %
Gmina Michałowice. 

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetar-
gowych, wartość projektu spadła do 3.524.673,87 zł.
19.07.2005 r. podpisana została umowa z firmą INS-
BUD - Stanisław Bystrzycki z Pruszkowa na wykonanie
prac budowlanych, przewidzianych projektem. 

W ramach tego projektu wykonana zostanie sieć ka-
nalizacji deszczowej o łącznej długości 3.417 mb, łącz-
nie z instalacją separatora i regulatora przepływu oraz
oczyszczeniem i uporządkowaniem stawu na terenie
szpitala, który będzie pełnił rolę zbiornika retencyjne-
go. Kanały będą wybudowane w następujących uli-

ALLELUJA!

"Wszędzie tam, gdzie umiera człowiek, który
przeszedł przez życie wierząc, miłując i cierpiąc,

zmartwychwstanie Chrystusa świętuje swe ostateczne
zwycięstwo".
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Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach gminy Michałowice za rok 2005

cach: od rz. Utraty do Al. Starych Lip w Komorowie
Wsi (ulica bez nazwy na tyłach ul. Sadowej), Al. Sta-
rych Lip odcinek od ul. Bez Nazwy do ul. Chopina,
Chopina, Kurpińskiego, Moniuszki od Chopina do
3 Maja, 3 Maja, Sobieskiego, Poniatowskiego od 3 Ma-
ja do Sobieskiego, Wiejskiej, Kraszewskiego od Wiej-
skiej do Słowackiego, Kredytowej, Pl. Paderewskiego.
Termin zakończenia prac wyznaczony został na
30.06.2006 r. 

W dniu 19.10.2005 r. podpisana został pomiędzy
Wójtem Gminy Michałowice a Wojewodą Mazowiec-
kim umowa na dofinansowanie ww. projektu ze środ-
ków unijnych (wszystkie umowy tego typu zawierane są
z wojewodą, jako Instytucją Pośredniczącą w absorpcji
środków unijnych). 

Aby móc płynnie realizować przedmiotowy projekt
Gmina Michałowice zaciągnęła w Banku Gospodar-
stwa Krajowego kredyt na prefinansowanie zadania. 

Zaawansowanie prac na dzień 20.01.2006 r.: 
- wykonane zostały następujące odcinki kanałów: od

rz. Utraty do stawu, od stawu do Al. Starych Lip
łącznie z instalacją separatora, w Al. Starych Lip
metodą przecisku, w ul. Chopina, w ul. Moniuszki,
w ul. Kurpińskiego od ul. Wiejskiej do ul. Chopina
oraz uporządkowano staw na terenie szpitala, 

- rozpoczęto budowę kanału na Pl. Paderewskiego. 
Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne

(silne mrozy), prace budowlane zostały czasowo
wstrzymane. 

Zgodnie z procedurami Gmina Michałowice złożyła
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim sprawozda-
nia: kwartalne - za IV kw. 2005 i roczne, opisujące
stan realizacji projektu. Sprawozdania zostały przyję-
te bez uwag. 

W 2004 r. Gmina Michałowice złożyła w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wnio-
sek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
projektu pod nazwą: "Budowa Systemu Kanalizacji Sa-
nitarnej Gminy Michałowice". Ponieważ nasz projekt
otrzymał więcej niż 60 % punktów, został zakwalifiko-
wany do dofinansowania ze środków unijnych. 

Całkowita wartość projektu określona we wniosku
aplikacyjnym opiewała na kwotę 2.451.503,99 zł., z cze-
go 75 % pokrywa Unia Europejska, 10 % Skarb Pań-
stwa i 15 % Gmina Michałowice. Projekt został zreali-
zowany przez trzy firmy wybrane w trybie przetargu
nieograniczonego: w Komorowie-Granicy w następują-
cych ulicach: Reja i Pruszkowskiej, Zamojskiego
i 3 Maja; w Michałowicach i Opaczy w ulicach: Polnej,
Targowej oraz w Komorowie Wsi w ulicy Turystycznej.

W ramach tego projektu wykonana została sieć kanali-
zacji sanitarnej o łącznej długości 3.96km i wybudowanych
zostało 164 szt. przykanalików. Termin wykonania prac
28.02.2005, planowane rozliczenie projektu 30.01.2006r. 

W dniu 19.10.2005 r. podpisana została pomiędzy Wój-
tem Gminy Michałowice a Wojewodą Mazowieckim umo-
wa na dofinansowanie ww. projektu ze środków unijnych
(wszystkie umowy tego typu zawierane są z wojewodą, jako
Instytucją Pośredniczącą w absorpcji środków unijnych). 

Zgodnie z procedurami Gmina Michałowice złożyła
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim sprawozdania:
kwartalne - za IV kw. 2005 i roczne, opisujące stan reali-
zacji projektu. Sprawozdania zostały przyjęte bez uwag..
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Reguły, 27.03.2006 r.

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH GMINY
MICHAŁOWICE ZA ROK 2005

Na terenie gminy Michałowie w 2005 roku zaistniały
22 wypadki: 7 potrąceń pieszych, w których śmierć na
miejscu poniosły 2 osoby a 6 zostało rannych i 18 zde-
rzeń pojazdów, gdzie śmierć na miejscu poniosła 1 oso-
ba a 25 zostało rannych, w tym 3 rowerzystów. Zanoto-
wano również 378 kolizji i 53 uszkodzenia pojazdów
spowodowanych złym stanem technicznym nawierzchni
dróg. Miejscami o największym zagrożeniu zdarzenia-
mi komunikacyjnymi są: 

- Skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ul. Jesionową
i Al. Jerozolimskich z ul. Regulska oraz ciąg Al. Jero-
zolimskich w granicach gminy - 128 kolizji i 8 wypad-
ków drogowych, w tym: 4 potrącenia pieszych, w któ-
rych 2 osoby poniosły śmierć na miejscu a 3 osoby zo-
stały ranne, 4 zderzenia - 6 osób rannych. 

Poprawę bezpieczeństwa można osiągnąć usprawnia-
jąc działanie sygnalizacji świetlnej na wymienionych
skrzyżowaniach poprzez zainstalowanie na ciągu Al.
Jerozolimskich oddzielnych sygnalizatorów dla skręca-
jących w lewo oraz sterowników dostosowujących cykle
świetlne do natężenia ruchu. 

- m. Opacz, ciąg ulic Ryżowej i Środkowej - 21 kolizji
Wskazane byłoby wyznaczenie i oznakowanie
przejść dla pieszych w rejonie stacji WKD. 

- m. Pęcice, skrzyżowania ul. Parkowej z ul. Powstań-
ców Warszawy i ul. Parkowej z ul. Sokołowską oraz
ciąg ul. Parkowej - 19 kolizji i 2 wypadki drogowe:
2 zderzenia - 2 osoby ranne ( tym 1 rowerzysta).
Na wymienionych skrzyżowaniach należałoby po-
prowadzić pierwszeństwo zgodnie z kierunkiem naj-
większego natężenia ruchu - z ul. Powstańców War-
szawy w lewo w ul. Parkową i z ul. Parkowej w lewo
w ul. Sokołowską w kierunku do m. Sokołów. 

- m. Komorów, skrzyżowanie ul. Brzozowej z ul. Ko-
morowską oraz ciąg ulic M. Dąbrowskiej i Brzozo-
wej - 28 kolizji i 7 wypadków drogowych, w tym 2
potrącenia pieszych - 2 osoby ranne, 5 zderzeń -
9 osób rannych. Poprawę bezpieczeństwa zapewni-
łoby zainstalowanie na skrzyżowaniu ul. Brzozowej
z ul. Komorowską sygnalizacji świetlnej. 

- m. Nowa Wieś, ciąg ul. Grodziskiej - 13 kolizji

BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI
SANITARNEJ GMINY MICHAŁOWICE



Analiza stanu bezpieczeństwa terenu podległego komisariatowi policji za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r.
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ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA TERENU
PODLEGŁEGOKOMISARIATOWI POLICJI

W MICHAŁOWICACH ZA OKRES 01.01.2005 R.- 31.12.2005 R.

i 3 wypadki drogowe: 3 zderzenia - 1 osoba zabita
na miejscu, 3 osoby ranne. Należy rozważyć możli-
wość zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzy-
żowaniu ul. Głównej z ul. Grodziską. 

Miejsca najczęstszych uszkodzeń pojazdów z powodu
złego stanu technicznego nawierzchni dróg: 

- m. Michałowice: ul. Polna - 9 zdarzeń; ul. Jesiono-
wa - 7 zdarzeń, 

- m. Reguły: ul. Regulska - 8 zdarzeń; ul. Powstańców
Warszawy - 11 zdarzeń, 

- m. Pęcice: ul. Parkowa - 5 zdarzeń: ul. Powstańców
Warszawy - 5 zdarzeń, 

- m. Sokołów: ul. Sokołowska - 13 zdarzeń
Do chwili obecnej zostały przeprowadzone remonty na-

wierzchni ulic Pęcickiej i Sokołowskiej. Pilnej moderniza-
cji wymagają ulice Powstańców Warszawy i Parkowa, na
których obserwuje się stale wzrastające nasilenie ruchu. 

Wiele dróg na terenie gminy wymaga gruntownej
modernizacji - są jeszcze ciągi komunikacyjne, gdzie
z powodu braku chodników ruch pieszych odbywa się
po jezdni, pomimo niedostatecznego oświetlenia drogi
w porze nocnej, a niekiedy całkowitego braku takiego
oświetlenia. 

Na większości dróg znaki poziome wymagają odno-
wienia, a niektóre znaki pionowe wymiany na nowe
z powodu ich słabej czytelności. 

Dla poprawy bezpieczeństwa na drogach gminy Mi-
chałowice policjanci Sekcji Ruchu Drogowego KPP
w Pruszkowie oraz KP Michałowice w 2006 roku w to-
ku codziennej służby prowadzić będą działania zmie-
rzające do ograniczenia liczby zdarzeń z udziałem nie-
chronionych uczestników ruchu poprzez dyslokowanie
patroli zgodnie z aktualną analizą miejsc zagrożonych
występowaniem wypadków drogowych. Prowadzone
będą również wzmożone działania mające na celu wy-
eliminowanie z ruchu nietrzeźwych użytkowników
dróg. Należy dążyć do zlikwidowania nieprawidłowości
w oznakowaniu poprzez kontynuację współpracy z za-
rządcami dróg i organizowanie wspólnych lustracji
miejsc szczególnie niebezpiecznych. Konieczna jest
również współpraca samorządów z Komendą Powiato-
wą Policji w Pruszkowie oraz służbami i instytucjami
odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg, a działania na-
leży ukierunkować na zmniejszenie liczby zdarzeń dro-
gowych w roku 2006. 

Opracował na podstawie danych z KPP w Pruszkowie
kom. Przemysław Sobieski

P.S. 
Ulice: Polna, Targowa, Regulska, Powstańców

Warszawy, Parkowa, Sokołowska itd. to drogi
powiatowe.

Komisariat Policji w Michałowicach obejmuje swoim dzia-
łaniem teren Gminy Michałowice w skład której wchodzi 14
miejscowości. Obszar działania Komisariatu podzielony jest
na IV rejony obsługiwany przez czterech dzielnicowych: 
- rejon nr I teren Komorowa i Komorowa Wsi -

dzielnicowy mł. asp. K. Jaryczewski
- rejon nr II teren Nowej Wsi i Granicy - dzielnicowy asp.

T. Chmura
- rejon III teren Reguł, Pęcic, Pęcic Małych, Sokołowa,

Suchego Lasu - dzielnicowy sierż. D. Michalski
- rejon nr IV teren Michałowic, Osiedla i Wsi, Opaczy

Kolonii, Opaczy Małej - dzielnicowy sierż. szt. R.
Bakalarski. 
Specyfika tak rozległego rejonu sprawia, że proces

wykrywczy jest utrudniony. 

Często kradzieże z posesji i kradzieże z włamaniem do
domów jednorodzinnych dokonywane są podczas snu po-
krzywdzonych, a w porze dziennej w czasie nieobecności
domowników. Fakt zgłaszania przestępstwa następuje do-
piero po kilku lub kilkunastu godzinach, co zdecydowanie
ogranicza możliwość szybkiej i skutecznej reakcji, a tym
samym powoduje niejednokrotnie komplikacje w podej-
mowaniu czynności wykrywczych. 

Prowadzona jest stała analiza zdarzeń. Na jej podsta-
wie sporządzono terytorialny, ilościowy i czasowy roz-
kład najważniejszych przestępstw kryminalnych. 

Na podstawie prowadzonych analiz oraz zakładanej
prognozy można przewidzieć, że w 2006 roku skala prze-
stępczości w porównaniu do minionego roku powinna
zmaleć. Jedynie negatywnym symptomem powodującym



Bezpieczeństwo w gminie michałowice
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zwiększenie zagrożenia jest obecna społeczno - gospo-
darcza, tj. wysoka stopa bezrobocia. Priorytetem będzie
ograniczenie przestępczości przeciwko mieniu zwłaszcza
w Komorowie i Michałowicach - najbardziej zagrożonych
miejscowościach. 

W trakcie minionego roku poprawie uległa struktura
organizacyjna jednostki. Obecnie stan etatowy wynosi 25
policjantów i w KP Michałowice jest jeden wakat. 

Poszerzony został zakres współpracy z instytucjami
i lokalną społecznością, w celu ograniczenia przestępczo-
ści. Największym sukcesem była ścisła współpraca miesz-
kańcami Pęcic, Pęcic Małych, Sokołowa i Suchego Lasu
realizujących zadania w ramach programu "Bezpieczny
Dom, Osiedle". Zaangażowanie władz samorządowych
w sprawy bezpieczeństwa i przekazanie środków finanso-
wych na służby ponadnormatywne spowodowało zwięk-
szenie ilości patroli i tym samym zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa. 

Na przestrzeni ostatnich lat zauważyć można, że od
2000 roku wciąż wzrasta liczba czynów stwierdzonych
i wszczętych postępowań. W ostatnim roku znacznie
wzrosła wykrywalność czynów i jest najwyższa od 5 lat -
wynosi ponad 47%. 

Jednym z zadań realizowanych przez KP Michałowice jest
zabezpieczanie prewencyjne imprez plenerowych na terenie
gminy oraz inicjowanie akcji mających na celu poprawę sta-
nu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Między innymi
zabezpieczono imprezy plenerowe takie jak "Rajd po Ka-
mienistej Drodze", "Dożynki w Sokołowie", "Dni Michało-
wic" oraz realizowano akcje pod kryptonimem "Akcja Pie-
szy", "Bezpieczne Wakacje", "Znicz", itp. 

W 2005 roku funkcjonariusze KP w Michałowicach
w ramach wykonywanej służby ujawnili 5 nieletnich,
w stosunku do 5 skierowano wnioski do Sądów Rodzin-
nych. Jedna sprawa dotyczyła czynu karalnego stanowią-
cego przestępstwo oraz 4 stanowiące wykroczenia. 

Ponadto ujawniono 17 nieletnich moralnie zagrożonych,
którzy byli legitymowani w okolicznościach popełniania
przez osoby dorosłe czynów zabronionych lub przebywali
w godzinach nocnych bez opieki opiekunów prawnych oraz
w czasie zajęć lekcyjnych poza terenem szkoły. O każdym
ujawnionym ww. przypadku informowano rodziców nielet-
nich o okolicznościach legitymowania ich podopiecznych
oraz przekazywano bezpośrednio tych "wagarowiczów" dy-

rektorom szkół. Skierowano 18 wniosków do instytucji i or-
ganizacji dotyczących moralnie zagrożonych nieletnich. 

W roku 2005 pomimo wieloletnich tendencji wzrosto-
wych udało się ograniczyć liczbę dokonanych włamań na
terenie podległym KP Michałowice i to o 35 % i jednocze-
śnie zwiększono wykrywalność tego typu przestępstw z 5%
do 7%. Zwiększono efektywność pracy policjantów z pio-
nu Kryminalnego i Prewencji, co przełożyło się na uzyska-
nie lepszych wskaźników wykrywalności i zmniejszenie dy-
namiki przestępstw. Zatrzymano znacznie więcej spraw-
ców przestępstw niż w roku ubiegłym oraz ujawniono więk-
szą ilość czynów będących wykroczeniami zwiększając tym
samym reakcję na te tak zwane drobniejsze przewinienia. 

Urząd Gminy już od 5 lat finansuje trzy etaty policyjne
w KP Michałowice. Są to 3 etaty rewirowych. Policjanci
pełnią służbę dzielnicowych, są znani i lubiani w swoich
rejonach służbowych. Zwiększenie liczby policjantów po-
zwala na skierowanie większej ich ilości do pełnienia
służby na ulicy co przyczynia się z pewnością do poprawy
poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy.
W chwili obecnej trwają przygotowania do kolejnego
zwiększenia sił policyjnych w KP Michałowice o 10 poli-
cjantów z OPP, których w całości środki utrzymania ma
pokryć Gmina Michałowice. 

W roku 2005 ruszyła budowa nowej siedziby Komisa-
riatu Policji w Michałowicach w połowie finansowana
przez Gminę Michałowice, ponadto Gmina przekazała
grunt pod budowę nowego komisariatu. 

W lipcu 2005 r. Urząd gminy przekazał KP Michałowi-
ce zakupiony z własnych środków skuter (pierwszy skuter
przekazany został ze Starostwa Powiatowego również
w lipcu 2005 r.) obecnie kiedy tylko warunki pogodowe
pozwalają na to policjanci pełnią służbę w patrolach zmo-
toryzowanych na skuterach co znacznie zwiększa ich mo-
bilność. Ponadto Urząd Gminy pomaga w wyposażeniu
Komisariatu w środki biurowe min toner do zakupionej
w 2004 r. kserokopiarki, przydzielił policjantom uzyskują-
cym najlepsze wyniki w służbie nagrody rzeczowe itp. 

W 2006 roku KP Michałowice realizuje prowadzenie
częstych działań mających na celu egzekwowanie przepi-
sów ruchu drogowego zwłaszcza największej bolączki
mieszkańców gminy przekraczania dopuszczalnej masy
całkowitej. 

Skrót analizy Roman Woźniak

Bezpieczeństwo w Gminie Michałowice
(Zamieszczono na www.michałowice.pl  27.01.2006 r., godz. 19.04)

Bezpieczeństwo odgrywa istotną rolę i dlatego w Gmi-
nie Michałowice kładzie się na nie duży nacisk. Na spo-
tkanie samorządów Pęcic, Pęcic Małych, Sokołowa i Su-
chego Lasu - przybyli: Wójt Gminy Michałowice -
Roman Lawrence, Z - ca Komendanta KPP Pruszków -
Nadkomisarz Waldemar Perdion i Komendant Komisa-
riatu Policji w Michałowicach z/s w Regółach - Komisarz
Przemysław Sobiecki, radny Pan Paweł Rajski, sołtysi
i członkowie rad sołeckich. Starostwo Powiatu w Prusz-
kowie reprezentowały: Małgorzata Choroś i Ewa Borzy-
mowska. 

Przedstawiciele samorządów i koordynatorzy akcji
"Dom obserwowany przez sąsiada" program Policji i Urzę-
du Gminy a wykonywany przez mieszkańców. 

Spotkania dotyczące bezpieczeństwa w gminie trwają od
stycznia 2003 roku. Mimo stałych zmian komendanta po-
sterunku gminnego a jest to już trzeci komendant, współ-
praca układa się prawidłowo. Mamy patrole policyjne na
skuterach, samochodowe i piesze. Gmina daje pieniądze
na nowe samochody. Jest już pełna dwudziestodwuosobo-
wa obsada gminnego posterunku Policji.  Posterunek Po-
licji w Regułach zajmuje od lat budynek, który nie spełnia
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żadnych norm. Budowany jest obecnie nowy budynek ko-
misariatu który ma być gotowy w lipcu tego roku. Miesz-
kańcy posiadają sukcesy - jak ujęcie sprawcy włamania w
Pęcicach Ogrodzie. Zwiększone patrole na moście przy
zalewie kiedyś początkowy punkt zebrań narkomanów.
Zamknięcie w niedziele sklepu sprzedającego alkohol
w Sokołowie. Załagodzenie współżycia zwaśnionych
mieszkańców w Pęcicach w domu komunalnym.

Akcja wzajemnego obserwowania sąsiednich posesji
daje najlepsze efekty. Kierowcy dłużej stojących obcych
pojazdów pytani są przez mieszkańców: - "Czy w czymś
nie pomóc". Jednocześnie zapisywany jest nr rejestracyj-
ny pojazdu a w wątpliwych sytuacjach zgłaszana informa-
cja jest na Policję. Policja z Pruszkowa zajęła w ubiegłym
roku I miejsce w województwie mazowieckim pod wzglę-
dem pracy policji.

Obecnie w powiecie stosowany jest program "Zero to-
lerancji". Michałowice wg policji to rejon spokojny. Prze-
stępczość spada a wykrywalność wzrasta. Drogi przecho-
dzące przez gminę to niekiedy obwodnice dla TIR-ów.
Mimo zakazu wjazdu pojazdów ponad 3,5 t.

Przekraczanie prędkości na terenach zabudowanych
eliminowane jest przez "drogówkę" z radarami. Apel Po-
licji: - by w każdej niepewnej sytuacji mieszkańcy dzwo-
nili, na telefony stacjonarny 997 i komórkowy 112.

Od kilku lat działa w Pęcicach Małych zaproponowany
przez piszącego program informowania mieszkańców
o patrolach policji. Idący czy jadący patrol wrzuca do kil-
ku dowolnych skrzynek listowych małe karteczki "wizytów-
ki Policji" z datą i godziną świadczące o osobistej bytności
policji w danym miejscu i czasie. Dzielnicowy sierż. Da-
riusz Michalski jest tym sposobem zauważany w miejsco-
wości w dzień i w nocy. Kiedy jest niewidoczny dla miesz-
kańców a wykonuje swą pracę. Karteczka świadcząca o pa-
trolu policyjnym, o godzinie pierwszej trzydzieści dziewięć
w nocy, robi na sąsiadach wrażenie.

Obecnie mają być wprowadzone także patrole nie
umundurowane. Komenda powiatowa zapowiada też
wprowadzenie patroli mieszanych policji i żandarmerii
oraz kontrole inspektorów transportu drogowego dla wy-
eliminowania TIR-ów.

Wójt zaleca Policji kontrolę lokali gastronomicznych cie-
szących się złą sławą. Tam gdzie zbiera się "kwiat młodzieży"
potrzebujących nadzoru. Częstsze powinny być przeprowa-
dzane kontrole wokół przystanków WKD. Gmina dopłaca

do dodatkowych patroli. Nie ma w gminie przestępstw prze-
ciwko zdrowiu i życiu. Należy szczególnie zwrócić uwagę na
starsze samotne osoby. One są narażone na niedogrzanie
ich mieszkań. Brak też tam często gorącego pożywienia. Tu
największą rolę spełniają sąsiedzi. W Michałowicach będące
innej wiary staruszki nie utrzymywały wcześniej i obecnie
kontaktów z sąsiadami.Dopiero sygnał jednej z mieszkanek
umożliwił objęcie opieką starszych Pań przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej.Najbardziej problematyczny w gmi-
nie jest ruch drogowy. Leżąca na obrzeżach Warszawy gmi-
na i jej drogi traktowane są jako skróty dla aut osobowych
i TIR-ów w czasie korków na drogach wojewódzkich: E-7
i E-8 oraz E-719. Wiele jest niebezpiecznych skrzyżowań.
Budowane są ronda ale mieszkańcy narzekają na złe zapla-
nowanie i wykonanie rond. Są one zbyt małe dla współcze-
snych samochodów. Dlatego są rozjeżdżane.

Niektóre drogi nie są budowane ze względu na proble-
my własnościowe. Nowi właściciele nie chcą często od-
sprzedać gminie paska działki na budowę chodnika. Taka
sytuacja panuje na drodze Reguły - Pęcice. Tam też ma po-
wstać chodnik pod który trzeba wyciąć drzewa. Budowa
tej drogi ma być zakończona w 2007 roku. W tym roku ma
być wykonane rondo w Pęcicach Małych na skrzyżowaniu
do Suchego Lasu. W Suchym Lesie w tym roku powstanie
chodnik przy ulicy ks. Michała Woźniaka. Powstanie też
szersza i lepiej utwardzona droga Sokołów - Wolica.
Przedstawicielka powiatu omówiła sytuację na drogach
podając ilość wypadków, zderzeń pojazdów i jeden wypa-
dek śmiertelny. Starostwo zleciło przeprowadzenie bada-
nia poczucia bezpieczeństwa w skali powiatu. W gminie
będzie ankietowanych w tym celu 79 kobiet i 96 mężczyzn
w różnych kategoriach wiekowych.

Ochotnicza Straż Pożarna z Nowej Wsi powinna dokonać
przeglądu hydrantów przeciwpożarowych. Bezpieczeństwo
na drogach to najbardziej odczuwalny w gminie problem. Te-
raz w okresie zimowym mieszkańcy postulują by przy skrzy-
żowaniach sypano mocniej piaskiem gdyż są one zbyt śliskie.

Nie zatrzymywanie się autobusu Geant w Pęcicach
i Sokołowie to też problem mieszkańców. Jest to jedyny
autobus jaki przejeżdża tamtejszymi drogami ale się tam
nie zatrzymuje.

Bezpańskie psy i te wyprowadzane luzem to także pro-
blem gminy. Gmina i powiat przygotowane są do akcji
ptasiej grypy czy możliwości wiosennych powodzi.

Roman Ignacy Woźniak

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY pod wezwaniem Świętych Apostołów
Piotra i Pawła. Pęcice.

Parafia erygowana około połowy XIV. Pierwotny ko-
ściół drewniany z fundacji Rusieckich wzmiankowany
w 1603 roku uległ zniszczeniu prawdopodobnie na sku-
tek pożaru, kolejny drewniany kościół wzniesiono przed
1766 rokiem z fundacji Stanisława Sobolewskiego podko-
morzego ziemi warszawskiej dziedzica dóbr Pęcice. No-
wą świątynię konsekrował Biskup Załuski w roku 1776.
Obecny kościół murowany w stylu klasycystycznym został
wzniesiony w latach 1824-32 wg projektu arch. Chrystia-
na Piotra Aignera, z fundacji Antoniego Bieńkowskiego
senatora-kasztelana Królestwa Polskiego dziedzica Pę-

cic. Kościół był restaurowany w roku 1856. Konsekracji
kościoła dokonał Arcybiskup Warszawski Wincenty Cho-
ściak-Popiel dnia 5 lipca 1886 roku. Proboszczem w no-
wym kościele był spoczywający na miejscowym cmenta-
rzu Ks. Wojciech Litwinowicz (1831-1876) 

W czasie pierwszej wojny światowej Pęcice były bom-
bardowane, odbywały się ciężkie walki niemiecko-rosy-
jskie i kościół został poważnie uszkodzony w 1914 roku.
Pociski tkwią do dziś w południowej ścianie kościoła.
Gruntownie był restaurowany w latach 1921-6 oraz po
drugiej wojnie światowej, gdy otrzymał oświetlenie elek-
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tryczne. Orientowany. Murowany z cegły, tynkowany. Na
planie prostokąta, z wydzielonym we wnętrzu węższym,
prosto zamkniętym prezbiterium, po bokach którego
kruchta i zakrystia z lożami w górnych kondygnacjach,
poprzedzone klatkami schodowymi na loże. Ściany wnę-
trza o ściętych narożach przy tęczy, rozczłonkowane lize-
nami, między którymi w nawie trzy pary płytkich wnęk,
zamkniętych profilowaną archiwoltą mieszczącą półkoli-
ste okna. U podstawy łuków odcinki gzymsu, ponad lize-
nami belkowanie z ząbkowanym gzymsem. Loże otwarte
ku prezbiterium prostokątnymi oknami we wnękach uję-
tych kolumienkami jońskimi. Od zach. chór muzyczny
o czterech kolumnach jońskich z prostą drewnianą balu-
stradką; w środkowej części podchórza wydzielona
kruchta. Organy wykonane w 1925 roku w Wilnie w fir-
mie Wacława Biernackiego. Wnętrze nakryte stropem
z fasetą. Elewacje boniowane, rozdzielone gzymsem kor-
donowym. Od frontu ryzalit na osi, zwieńczony trójkąt-
nym szczytem, wejście w arkadzie. Okna w elewacjach
bocznych zamknięte półkoliście. W elewacji wsch. na osi
wysoka ślepa arkada; okna w dwóch kondygnacjach pro-
stokątne z nadprożami wspartymi na konsolkach. Dach
dwuspadowy, kryty blachą. Wymieniono część więźby da-
chowej i blachę w czasie remontu w 2005 roku. 

Ołtarz główny klasycystyczny 1. pół. w. XIX, archi-
tektoniczny z rzeźbami archaniołów oraz śś. Piotra
i Pawła w zwieńczeniu; w polu głównym obraz Przemie-
nienia Pańskiego, w zwieńczeniu Boga Ojca, oba
pierwsza pół. w. XIX, restaurowane w. XX. Ołtarze
boczne: lewy późno klasycystyczny po pół. w. XIX
z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego z tegoż czasu; pra-
wy z 2. poł. w. XIX neo rokokowy z obrazem Matki Bo-
skiej Niepokalanie Poczętej 1. poł. w. XVII (wzmian-
kowanym 1673) malowany na desce, przemalowany,
z nałożoną neorokokową dekoracją drewnianą.
Chrzcielnica w. XVIII marmurowa, puklowana, uzu-
pełniana 1860. 

Obrazy mocno przemalowane: l-2. Chrystus i Jawno
grzesznica oraz Chrystus wśród faryzeuszy, kopie obra-
zów z w. XVII szkoły obcej, obie zapewne jednego pędz-
la; 3. Św. Rodzina w. XVIII, gruntownie przemalowany;
4. Mała Św. Rodzina w. XVIII (?), silnie przemalowany.
Rzeźba Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej rokokowa
3. ćw. w. XVIII, z herbem Jastrzębiec na kartuszu w co-
kole. Dwa krucyfiksy barokowe w. XVIII. Fragmenty
rozbitego w roku 1914 późnorenesansowego nagrobka
Andrzeja Chądzyńskiego, kasztelana wizkiego i starosty
jezierskiego (zm. 1632), z uszkodzoną postacią, rycerza
rzeźbioną w białym marmurze, o cechach stylowych
XVI wieku, na postumencie sarkofagowym z czarnego
marmuru, wmurowanym w ścianę kruchty pod chórem;
poniżej oraz po przeciwnej stronie kruchty dwa frag-
menty tablic z czerwonego marmuru z inskrypcją oraz
z datą 1632. (ANNO OBIIT 1632 MENMSEM LEK-
TOR MORTUO BENE APPRECA) Tablica epitafijna
Barbary z Pomianowskich Rafalowiczowej (zm. 1834),
z czarnego marmuru. Kociołek miedziany na wodę świę-
coną z inicjałami KPR oraz datą 1852. 

Ławki z XVIII w. za zgodą konserwatora i probosz-
cza przewieziono do drewnianego kościoła w Izdebnie
Kościelnym koło Grodziska Mazowieckiego 26 czerw-
ca 2002 roku. Nowe ławki dębowe szersze o 20 cm od
poprzednich wykonane w (Radzyniu Podlaskim) (Bia-

Błogosławiony ks. Michał
Woźniak

Michał Woźniak urodził się 28 sierpnia 1875 r. w Su-
chym Lesie, na terenie obecnej Gminy Michałowice.
Rodzicami jego byli Jan i Marianna z domu Laskus.
Ochrzczony został we wrześniu 1875 r. w kościele para-
fialnym w Pęcicach. Po ukończeniu szkoły podstawo-
wej i średniej, mieszkał z rodzicami pracując na ojco-
wiźnie. Nie rozstawał się z myślą o kapłaństwie.
W 1902 r. został przyjęty do Seminarium Duchownego
w Warszawie. Święcenia kapłańskie Michał Woźniak
otrzymał w 1907 r. (mając 32 lata.) Prymicję odprawił
w rodzinnym kościele parafialnym w Pęcicach. 

Od młodych lat ks. Michał interesował się działalno-
ścią zgromadzenia salezjanów. Po święceniach kapłań-
skich pojechał do Turynu, by zapoznać się z pracą sale-
zjanów wśród młodzieży. Po powrocie do kraju, praco-
wał kolejno w parafiach: w Łodzi (1908) i w Warszawie
(1909). W 1910 r. został administratorem małej liczącej
510 katolików parafii Wiśniew. Dzięki jego gorliwej
pracy, blisko 100 osób opuściło mariawityzm i powróci-
ło do Kościoła katolickiego. Z Wiśniewa został prze-
niesiony do Chojnaty. Odrestaurował kościół, plebanię
i z wielkim zapałem rozpoczął pracę w parafii. 

Rok 1918 był dla księdza Woźniaka bardzo ciężki.
Pod kościół zajechali Niemcy, aby zabrać dzwony.
Dzwonów już nie było, były schowane. Z tego powodu
ks. Michał Woźniak, organista, kościelny i ośmiu para-
fian byli więzieni w Modlinie. Po wojnie dzwony zosta-
ły zawieszone na dzwonnicy. 

łej Podlaskiej), zakupione ze składek parafian ustawio-
no na 170 rocznicę budowy kościoła. Ławki stoją po-
dobnie jak poprzednie, w dwu rzędach trzynaście trzy-
osobowych ławek. 

Tablica harcerza... 
Kościół był tynkowany i malowany w 1999 roku. Od

tego czasu dają się bardziej zauważyć pęknięcia i rysy
powstałe na skutek bliskości drogi i przejeżdżającą nią
ciężkich samochodów ciężarowych tzw. tirów. TIR-y
jeżdżą tą drogą mimo znaków drogowych dopuszczają-
cych tam ruch pojazdów o ciężarze do trzech i pół to-
ny. 

W kruchcie duża tablica ze zdjęciami 42 osób roz-
strzelanych 2 sierpnia 1944 r w Pęcicach. 

Czarna marmurowa tablica z napisem: Parafianie
którzy oddali życie za ojczyznę w czasie II wojny świa-
towej Ks. Kwiatkowski P. l. 53; Ks. Woźniak M. l. 65;
Bielecki S. l. 18 - Suchy Las, Ochman J. l. 23; Bąkiewicz
J. l. 29; Szelągowski F. l. 29 - Sokołów, Tolak H. l. 18;
Wojtkowski W. l. 33; Chruściak K. l. 25 - Wolica, Jarzę-
bowski J. l. 65; Borkowicz T. l. 17; Marylski E. l. 44 - Pę-
cice, Makowski J. l. 34 - Słomin. W 45 rocznicę 1 IX
1984 Rodacy. 

Od 1990 roku kościół posiada centralne ogrzewanie.
Źródłem ciepła jest piec gazowy. 

Zainstalowano także w istniejących żyrandolach no-
woczesne energooszczędne żarówki, niezbyt jednak
harmonizującymi z wystrojem świątyni. 

Na plebani akta par. od 1798 oraz księga Bractwa
Różańcowego 1749. 

RIW
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W 1921 r. objął probostwo w Diecezja Drohiczyń-
skiej. W 1925 r. przeniesiony został do parafii św. Waw-
rzyńca w Kutnie. Parafia liczyła 13 tys. wiernych. Był
zgodny, miłosierny, nigdy nie ubierał szat prałata. 

Starał się realizować ideały salezjańskie. Widział
dużo opuszczonej i zaniedbanej młodzieży w Kutnie
i dlatego postanowił polepszyć jej los. Sprowadził do
Kutna księży salezjanów uczących młodzież różnych
zawodów. Dziedzic Zawadzki oddał salezjanom swój
pałac w Gnojnie i 5 hektarów urodzajnej ziemi. Księ-
ża salezjanie objęli posesję i świetnie uczyli i wycho-
wywali młodzież, budząc podziw okolicznych miesz-
kańców. 

W czasie okupacji niemieckiej teren Kutna i okolic
wcielony został do Rzeszy. Ksiądz Michał Woźniak da-
lej spełniał swoje obowiązki duszpasterskie. Przed
aresztowaniem ostrzeżono ks. M. Woźniaka i zachęca-

no, by opuścił parafię i ratował swoje życie. Nie chciał
dopuścić aby pasterz uciekał od swoich owiec. W paź-
dzierniku 1941 r. został aresztowany przez gestapo
wraz z wikariuszem. Początkowo przebywał w obozie
przejściowym w Lądzie nad Wartą. 

Przewieziony 30 października 1941 r. do obozu kon-
centracyjnego w Dachau, otrzymał numer obozowy
28203. Jako starszy kapłan, ks. Michał Woźniak był
obiektem szczególnych szykan ze strony esesmanów. Po
torturach zmarł w obozie w Dachau dnia 16 maja 1942 r. 

W 1991 roku od nazwiska Ks. Michała nazwę wsi
Gnojno zmieniono na Woźniaków. 

13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez Papieża Jana
Pawła II, ks. Michał Woźniak został wyniesiony do
chwały na ołtarze w gronie 108 błogosławionych mę-
czenników, ofiar niemieckiego nazizmu.

Roman Ignacy Woźniak

Plan imprez na 2006

W pierwszych trzech miesiącach tego roku odbyło się już
szereg imprez kulturalnych, sportowych i uroczystości orga-
nizowanych i współorganizowanych przez gminę. Poniżej
przedstawiamy imprezy w pozostałych miesiącach tego roku. 

Kwiecień. 
1. Koncert z cyklu Muzyczny Maj w Michałowicach

Maj
1. Spotkania z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Ma-

ja
2. Rocznica zakończenia II Wojny Światowej

Program słowno muzyczny w Michałowicach
3. Muzyczny Maj w Michałowicach II koncert 
4. Muzyczny Maj w Michałowicach III koncert 
5. Impreza plenerowa Majówka w Sokołowie
6. Inauguracja działalności "Ogródka Literackiego" 

Czerwiec
1. Impreza plenerowa w Pęcicach (Suchy Las)
2. Festyn z okazji Dni Gminy Michałowice -
3. Wymiana międzynarodowa młodzieży
4. Dzień Sportu Gminy Michałowice
5. Ogródek Literacki

Lipiec/Sierpień
1. Lato na sportowo - cykl imprez wakacyjnych dla dzieci

i młodzieży
2. Uroczystości w Pęcicach związane z 62-gą rocznicą

Powstania Warszawskiego
3. Ogródek Literacki

Wrzesień
1. Dożynki Gminne w Sokołowie
2. Dni Michałowic i Opaczy
3. Ogródek Literacki
Październik
1. Impreza plenerowa w Nowej Wsi
2. Muzyczna Jesień w Komorowie - koncert 

Listopad
1. Uroczystości zw. z Dniem Niepodległości. - III koncerty
2. Imprezy okolicznościowe Kół Emerytów 
3. II Michałowickie Spotkania Artystyczne Dzieci i Młodzie-

ży oraz III Turniej Karate o Puchar Wójta

Grudzień
1. Imprezy okolicznościowe
2. Gminne Szkolne Mistrzostwa w Szachach o Puchar Wójta

Plan nie uwzględnia imprez o charakterze rekreacyjno
sportowym organizowanych przez stowarzyszenia i kluby
sportowe a wspieranych finansowo przez Gminę. Nie wpro-
wadzone są również imprezy planowane przez stowarzysze-
nia, których realizacja nastąpi w drodze ustawy o organiza-
cjach pożytku publicznego, po rozstrzygnięciu konkursu
ofert. 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Michałowice!
W dniu 4 marca 2006 Gmina Michałowice została

uhonorowana certyfikatem dla Urzędu Gminy Micha-
łowice za udział w programie "Przejrzysta Polska". Spo-
śród 2857 jednostek samorządowych - gmin, miast i po-
wiatów - w Polsce ten certyfikat otrzymało tylko 402
jednostki! Na naszym Mazowszu to wyróżnienie przy-
padło tylko 54 gminom, miastom i starostwom powia-
towym. 

Roman Lawrence
Wójt Gminy

KULTURA

Przejrzysta Polska
- Przejrzysta Gmina
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NASZA GMINA

W Gminie Michałowice, w Nowej Wsi-Zdroju
Znajdziesz wiele piękna i spokoju.
Tu są łąki, lasy, owocowe drzewa,
Tutaj ptaszek polny śpiewa.
Tu są kwiaty, trawa, rzeka
Tutaj sąsiad na sąsiada czeka.
I wędkarze w stawie ryby mają
A, w świetlicy seniorzy śpiewają.
Są ulice, kolej, apteka i szkoła
Nie znajdziesz piękniejszego sioła.
W tym wszystkim jest taka zaleta,
Że tym "Siołem" rządzi sołtys kobieta.

Teraz doszła sprawa nowa
Przybyła nam hala sportowa
Gmina Michałowice ją wybudowała
Hala jest piękna, nowoczesna i okazała.
Rzecz to wielka i unikatowa
Z nowej Wsi wyjdzie sportowców kadra nowa.
I może dożyjemy takiej radosnej chwili
Gdy usłyszymy, że nasi sportowcy
Na Światowej Olimpiadzie złote medale zdobyli!

Barbara Świątek
25.03.2006

Na swoje święto szkoła otrzymała nową halę spor-
tową. W ubiegłym roku poświęcono kamień węgiel-
ny pod budowę hali. Dwudziestego piątego marca
ten piękny obiekt został oddany do dyspozycji
uczniów. 

Główna sala prezentuje się imponująco. Wymiary
51 x 41 m, wysokości od 4 do 10 metrów. Główne bo-
isko sportowe 36x19 m. Sportowa podłoga z klepki.
Boiska przystosowane do halowej piłki nożnej, koszy-
kówki, siatkówki, tenisa czy piłki ręcznej. Składane
elektrycznie kosze do koszykówki. Elektroniczna ta-
blica wyników. Ekrany z siatki. Stała widownia na 182
miejsca na składanych fotelikach. Rozsuwana trybuna
na 186 miejsc. Sanitariaty dla publiczności i zawodni-
ków. Umywalnie, natryski i pokoje trenerów. Wszyst-
ko błyszczy nowością. Hala stała się jedną z nowocze-
śniejszych w województwie. 

Na otwarcie hali zaproszono wielu znakomitych go-
ści. Przecięcia wstęgi jako pierwszy dokonał Marszałek
Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. Da-
lej cięcie kontynuował Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ta-
deusz Pikus który przekazał nożyce Pani Elżbiecie
Smolińskiej - Staroście Powiatu Pruszkowskiego. Dalej
przecinał Wójt Gminy Michałowice Roman Lawrence. 

Jako następny nadcinał Pan Jacek Sierak Przewodni-
czący Rady Gminy i Zastępca Wójta Pan Justyn Kwiet-
niak. Cięła Pani Dyrektor Ewa Dymura i sołtys Nowej
Wsi Pani Jadwiga Bazga. Definitywnie przecięło wstę-
gę dwoje uczniów szkoły w Nowej Wsi. 

Księdzu biskupowi towarzyszyli Ks. Kanonik Maciej
Szymański proboszcz tutejszej parafii pod wezwaniem
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przybył też proboszcz
z Komorowa Ks. Kanonik Andrzej Perdzyński wraz z in-
nymi księżmi. Oświatę reprezentowała wizytator rejono-
wa pani Joanna Cichocka oraz dyrektorzy szkół z Komo-
rowa i Michałowic. Przybyli bibliotekarze z gminny. 

Widok hali sportowej w Nowej Wsi od ul. Głównej

45 -lecie Szkoły Podstawowej
im. M. Kopernika w Nowej Wsi

Przybliżamy mieszkańcom gminy informacje
o opiece zdrowotnej. W każdym z numerów Biu-
letynu opiszemy jedną z przychodni. Na początek
Komorów. 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "AR-
KA" w Komorowie ul. Berylowa 34 tel. 0-22-758
00 85. Zakład otwarty jest od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.45 do 18.00. 

Podstawowa opieka zdrowotna na podstawie
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Lekarze interniści: Barbara Krupska - Curyło
i Maria Narloch - Rzepa. 

Pediatra - Barbara Czaplicka
Lekarz medycyny rodzinnej - Magdalena Barto-

siewicz. 
Cztery dyplomowane pielęgniarki i położna. 
Na miejscu - pobieranie krwi do analiz, badania

EKG, badania USG oraz szczepienia wg kalenda-
rza szczepień. 

Dodatkowo badania odpłatne prowadzone
w przychodni: - lekarz medycyny pracy, badania
kierowców, dermatolog, okulista, ortopeda i gine-
kolog. 

RIW

Opieka zdrowotna w Gminie
Michałowice

Laureaci Programu z Mazowsza
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Obecni byli także wójtowie i burmistrzowie sąsied-
nich miast i gmin: Pruszkowa, Brwinowa, Nadarzyna,
Milanówka, Podkowy Leśnej, Piastowa, Leszna, Błonia
i Raszyna. 

Obecni byli pracownicy Urzędu Gminy w Michałowi-
cach oraz pedagodzy i pracownicy ze szkoły w Nowej Wsi. 

Wykonawcę Hali "Przemysłówka" PBP Holding Sp.
Z o. o. reprezentował z-ca prezesa Waldemar Korcza-
kowski. Przybyła też Rada Rodziców miejscowej szkoły. 

Zaproszeni goście powitani kwiatami w wejściu przez
młodzież zasiedli na widowni. 

Odśpiewano hymn i wprowadzono sztandar szkoły. 
Po poświęceniu hali przez ks. Biskupa T. Pikusa krót-

kie przemówienia wygłosili Pan Marszałek, Pani Staro-
sta, Pan Przewodniczący Rady Gminy, Pan Wójt i Pani
Dyrektor Szkoły. Młodzież szkoły otrzymała prezenty -
kilka worków piłek. Po odśpiewaniu hymnu szkoły i wy-
prowadzeniu sztandaru w części artystycznej popisywa-
li się pływacy, tenisiści i tancerze. 

Obejrzeliśmy słoneczną kantatę na cześć M. Koper-
nika i taniec. Tańczyło kilka zespołów z różnych klas. 

Największe sukcesy w sporcie szkoła odnosi w pły-
waniu, mimo iż nie posiada basenu. Na lekcje pływa-
nia uczniowie muszą dojeżdżać na basen do Prusz-
kowa. 

Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni
do zwiedzania sal lekcyjnych gdzie przygotowano
wystawy prac i dokonań uczniów. Na stolikach leży
osiem tomów kroniki szkolnej. Wzbudzające zainte-
resowanie rodziców ze swoich szkolnych czasów i ich
dzieci. 

W jednej z sal stał tort. Prezent dla szkoły z widokiem
"nowej hali". 

Więcej o szkole można poczytać i zobaczyć na szkol-
nej stronie internetowej http: //www. nowawies. pl/

A tam np. wykonane przez uczniów strony interne-
towe. 

Po przerwie w nowej hali rozegrano turniej w koszy-
kówce chłopców. Grało osiem zespołów. 

Roman Ignacy Woźniak 

W rzędzie u dołu od lewej: Proboszcz Parafii w
Komorowie Ks. Kanonik Andrzej Perdzyński, Proboszcz

Parafii w Pruszkowie Ks. Kanonik Maciej Szymański,
Wójt Gminy, Starosta Powiatu Pruszkowskiego Pani
Elżbieta Smolińska, J.E. Ks. Biskup Tadeusz Pikus,

Marszałek Mazowsza Pan Adam Struzik, Radny Gminy
Pan Sławomir Walendowski.

SPRAWOZDANIE Z TURNIEJU 'MAZOVIA' SZKÓŁ GIMNAZJAL-
NYCH Z OKAZJI OTWARCIA HALI SPORTOWEJ W NOWEJ WSI

W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓWPIERWSZE MIESJCE GIMNAZJUM
Z KOMOROWA25.03.2006 HALA SPORTOWA W NOWEJ WSI

W turnieju koszykówki z okazji otwarcia hali
sportowej w Nowej Wsi brało udział osiem repre-
zentacji szkół gimnazjalnych z gmin należących
do Stowarzyszeni" Mazovia". 

Drużyny grały mecze 2 x 10 minut. System gier
opierał się na podziale na dwie grupy a następnie
awans uzyskały po dwie najlepsze drużyny z każdej
grupy, które grały systemem pucharowym. Zawody
prowadzone były przez sędziów PZKOSZ. Turniej
wygrała reprezentacja Gimnazjum z Komorowa. 

Stowarzyszenie " Mazovia " i Gmina Michałowice
zgodnie z ideą sportu Pierre du Coubertina dla
wszystkich, gdzie najważniejszy jest sam fakt udzia-
łu, a nie tylko zajęte miejsce, wszyscy uczestnicy bez
wyjątku otrzymali pamiątkowe koszulki, puchary
i piłki. Trzy najlepsze drużyny otrzymały medale. 

Najlepszym i najskuteczniejszym zawodnikiem
turnieju został Mateusz Mojzych z Gimnazjum
z Komorowa. 

Wielka impreza sportowa zgromadziła rzesze
kibiców w nowej hali sportowej. 

Duże zaangażowanie wszystkich zawodników,
ich autentyczna radość z turnieju, pokazały

wszystkim jak wielka jest potrzeba budowania no-
wych obiektów sportowych, w których można
uczyć i wychowywać przez sport kolejne pokole-
nia młodzieży. 

Turniej był wielką promocją zdrowego, aktyw-
nego stylu życia. 

Zwycięska reprezentacja Gimnazjum w Komo-
rowie wystąpiła w składzie: 

Aleksander Żmudziński
Michał Brach
Mikołaj Smakulski
Michał Konieczny
Łukasz Ciemiński
Daniel Szczesniak
Kamil Para
Daniel Świt
Mateusz Mojzych
Rafał Kurpiewski
Kacper Kowalczyk
Michał Mystkowski
Mateusz Mystkowski
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SPRAWOZDANIE Z TURNIEJU  'MAZOVIA' SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH Z OKAZJI OTWARCIA  HALI SPORTOWEJ

W NOWEJ WSI W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW
Reprezentacje szkół gimnazjalnych zostały podzielone na dwie poniższe grupy a następnie grały systemem pu-

charowym: 

GRUPA A: GRUPA B:
1. MICHAŁOWICE 1. KOMORÓW.
2. MILANÓWEK. 2. PODKOWA LEŚNA.
3. LESZNO 3. NADARZYN
4. BŁONIE 4. RASZYN

GRUPA A: PKT KOSZE

1 MILANÓWEK 6 56:29
2 MICHAŁOWICE 5 78:52
3 BŁONIE 4 58:50
4 LESZNO 3 35:96

GRUPA B: PKT KOSZE

1 KOMORÓW 6 95:34
2 NADARZYN 5 68:37
3 RASZYN 4 35:47
4 PODKOWA LEŚNA 3 15:85

1. KOMORÓW
2. MILANÓWEK
3. MICHAŁOWICE
4. NADARZYN
5. BŁONIE
6. RASZYN
7. LESZNO
8. PODKOWA LEŚNA
KOLEJNOŚĆ W GRUPACH:

Opracował Grzegorz Tomaszewski

OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ W TURNIEJU
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Obecnie każda gmina w Polsce ma obowiązek zało-
żenia strony internetowej, która powinna zawierać in-
formacje dotyczące bieżących spraw gminy, przetar-
gów, itp.. Ta strona to strona zwana BIP - Biuletyn In-
formacji Publicznej. Ale wiele miast i gmin zakłada
własną stronę internetową - www. nazwa gminy. pl.
W naszej gminie jest to strona www. michalowice. pl
Nową stronę posiadamy od 20 stycznia 2006 roku. 

Dzięki gminnym stronom www wszyscy mogą zachę-
cać podmioty prawne i prywatne do inwestowania na
ich terenie. Gminy mogą promować swoje zabytki, or-
ganizacje turystyczne działające w danym regionie,
a także reklamować wszelkie imprezy okolicznościowe
typu festyny, festiwale, spotkania itp. 

Strona internetowa może stać się forum obywatel-
skim. Każdy mieszkaniec może czynnie uczestniczyć
w życiu swojej gminy, może wypowiadać się na tematy
związane z bieżącymi sprawami lokalnej społeczności,
a także zamieszczać drobne ogłoszenia i komunikaty
adresowane do współobywateli lub urzędników admi-
nistracji gminnej. 

Policja, straż pożarna czy lecznictwo mogą aktyw-
nie uczestniczyć w projekcie poprzez udostępnianie
jawnych informacji w wyznaczonych działach porta-

lu wirtualnej gminy. Dobrym przykładem może być
zamieszczanie przez policję listów gończych lub por-
tretów pamięciowych szczególnie niebezpiecznych
przestępców albo zdjęć osób zaginionych. Obywate-
le mogą przeglądać dostępność niektórych usług
służb interwencyjnych (np. listę szpitali na danym
terytorium, czy odległość do najbliższej jednostki
straży pożarnej). 

Zadania dla gminy na przyszłość to teleedukacja,
podnoszenie poziomu wykształcenia swoich miesz-
kańców. 

Portal telepraca dla dających i szukających zatrud-
nienia. Właściciele i szefowie zakładów z terenu gminy
w pierwszej kolejności mogą na www gminy zamiesz-
czać ogłoszenia o pracy. 

Telemedycyna to informacje o grożących chorobach,
epidemiach czy szczepieniach udzielanych w przy-
chodniach na terenie gminy. 

Taką stronę stworzyła nasza gmina - to strona www.
michalowice. pl 

W województwie mazowieckim mamy: 314 gmin,
5 miast na prawach powiatów i 37 powiatów. 

Bądźmy najlepsi. 
Roman Ignacy Woźniak

Zmieniajmy gminę
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W sobotę i niedzielę, 4 i 5 marca 2006 roku, na pły-
walni SOSiR w Słupsku odbył się II Międzynarodowy
Mityng Pływacki Dzieci i Młodzieży - "Słupsk Burszty-
nowym Sercem Europy". W zawodach wystartowała re-
kordowa liczba zawodników, 361 pływaków z 30 klu-
bów Polski i Litwy. Młodzi Pływacy z litewskiego Kau-
nas oraz z Warszawy, Chorzowa, Tomaszowa Mazo-
wieckiego, Konina, Bydgoszczy, Elbląga, Laskowic,
Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Ciechanowa, Szczeci-
na, Szczecinka, Kołobrzegu, Koszalina, Darłowa, So-
chaczewa, Brodnicy, Lęborka, Kartuz i Słupska oraz
Nowej Wsi walczyli o medale w czterech kategoriach
wiekowych. Zawody przeprowadzono w trzech blokach
startowych z elektronicznym pomiarem czasu. 

Walka o medale była bardzo zacięta w każdej katego-
rii wiekowej wśród dziewcząt i chłopców. Najczęściej
na podium stawali pływacy SOLEX-U Lębork, (48 me-
dali) a po nich pływacy UKS Anprel Nowa Wieś (36 

medali). 
Podopieczni trenera Łukasza Borkowskiego, Marka

Śliwińskiego oraz Przemka Oziemskiego zdobyli aż 36
krążków, w tym 7 złotych, 16 srebrnych, 13 brązowych. 

W kategorii 10-latków na wyróżnienie zasługuje wy-
stęp Izy Prywaty, która zwyciężyła z bardzo dobrymi
wynikami na dystansach 50 i 100 m stylem klasycznym

co daje optymistyczne prognozy przed majowymi 
Mistrzostwami Polski. 
Wśród dziewcząt 11-letnich na wielkie słowa uznania

zasługują z naszego klubu Maja Olszewska oraz Marty-
na Barcicka, które uzyskały bardzo dobre czasu na swo-
ich koronnych dystansach. 

W 13-latkach czterokrotnie srebrny i raz brązowy
medal zdobyła Królak Agnieszka.

W 14-latkach wspaniale zaprezentowali się Piotr Go-
lik (2 złota, 3 brąz), Paweł Golik (2 złota, 1 srebro) oraz
Sebastian Milewski, którzy to powiększyli ilość złotych
krążków pływaków UKS Anprel zwyciężając na dystan-
sach 50 m, 100 i 200 metrowych. 

Słowa uznania należą się organizatorom zawodów,
którzy sprawnie przeprowadzili tak dużą imprezę pły-
wacką dla dzieci i młodzieży. 

Po zawodach trener UKS-u Anprel Łukasz Borkow-
ski powiedział: "Wystartowało 20 moich, Marka oraz
Przemka podopiecznych, większość z nich poprawiła
swoje rekordy życiowe mimo tego, iż na dzień dzisiejszy
nie jesteśmy jeszcze na etapie startowym. Zawodnicy w

wieku gimnazjalnym przepływają obecnie ok. 10 km
dziennie natomiast młodsi w granicach 3-4. Szykujemy
formę na Mistrzostwa Polski a wszelkie inne zawody
pływamy z marszu w reżimie treningowym. Już w tym

WOREK MEDALI PŁYWAKÓW UKS ANPREL NOWA WIEŚ
NA MIĘDZYNARODOWYM PŁYWACKIM MITINGU 

W SŁUPSKU

Od 20 stycznia 2006 roku działa nowa strona
internetowa gminy Michałowie. Zastąpiła starą
już archaiczną. Jest to dostosowanie się gminy do
wymogów nowoczesności. 

Po lewej stronie, pionowy pas, jest prezenta-
cją gminy. Jej położenie, historia, gospodarka,
cmentarze i parafie. Infrastruktura, oświata,
ochrona zdrowia i bezpieczeństwo. 

Nowa strona jak każda ma swojego admini-
stratora i kilka uprawnionych osób do umiesz-
czania na jej witrynie informacji, artykułów
i fotografii z życia gminy. Ten dział to wszelkie
aktualności sportowe, kulturalne, oświatowe,
krajowe czy społeczne. 

Na środku miejsce na pytania i odpowiedzi
wójta. 

Prawy pionowy pas to Biuletyn Informacji
Publicznej, a w nim ogłoszenia, przetargi, ko-
munikaty urzędu. Nie trzeba chodzić do gminy
by dowiedzieć się, jakie zapadają tam decyzje. 

Z boku zdjęcie strony gminy.
R.I.W

Nowa strona Gminy Michałowie
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tygodniu poszczególne roczniki rozpoczynają starty
w Pływackiej Lidze Mazowieckiej ale jeszcze raz pod-
kreślam znaczne poprawienie rekordów życiowych pla-
nowane jest dopiero podczas Mistrzostw Polski. 

ZAWODNICY, KTÓRZY WYSTARTOWALI
W MIĘDZYNARODOWYM MITINGU PŁYWAC-

KIM W SŁUPSKU: 

Iza Prywata (2 złote i 2 brązowe medale) 
Nikola Adamska (4 srebrne i 1 brązowy medal) 
Dominika Matysiak 
Paulina Piotrkowicz 
Ola Sajecka 
Patryk Kamiński 
Maja Olszewska (1 złoty medal i 2 srebrne medale) 
Martyna Barcicka (2 srebrne medale i 3 brązowe meda-
le) 
Joasia Parkot 
Inga Skrzęta 
Przemek Puławski 
Kamil Kołosowski (1 brązowy medal) 
Agnieszka Królak (4 srebrne medale) 
Maciek Bujanowicz 
Piotr Golik (2 złote i 3 brązowe medle) 
Paweł Golik (2 złote i 1 srebrny medal) 
Sebastian Milewski (2 srebrne medale) 
Kasia Brylska (1 srebrny i 2 brązowe medale) 
Magda Pośpiech (1 srebrny medal) 
Wiktoria Jurczewska 

W tym roku Uniwersytet Trzeciego Wieku dla
naszych mieszkańców zorganizował Urząd Gmi-
ny. Od końca lutego do końca marca odbyło się
już sześć wykładów. Wykłady prowadzone są
w czterech miejscach: Komorowie, Michałowi-
cach, Nowej Wsi i Pęcicach. 

Pęcice to najstarszy w gminie ośrodek kształce-
nia. Tu już w 1603 roku była szkoła. Wizytowana
była wówczas przez biskupa o czym świadczą zapi-
sy kościelne. Ostatnie lekcje w szkole w Pęcicach
były w 1973 roku. Teraz do ławek zasiedli emery-
ci. 

Tematy różnorodne i ciekawe. Rośliny, zioła
w żywieniu i leczeniu. Jak radzić sobie na działce.
Choroby reumatyczne i rehabilitacja. Kardiologia
wieku dojrzałego. Wielkanoc w sztuce. 

Na kwiecień zaplanowano siedem wykładów
między innymi: Gmina - podstawowa jednostka
samorządu terytorialnego. 

Jest to uniwersytet otwarty. Informacje o wykła-
dach wiszą na tablicach we wszystkich miejscowo-
ściach. Organizatorzy zapraszają mieszkańców. 

R.I.W.

Uniwersytet Trzeciego
Wieku.

Urząd Gminy Michałowice informuje, że w najbliższym
okresie czasu zostaną ogłoszone przetargi na niżej wymie-
nione zadania inwestycyjne oraz remontowe: 

1. Remont ulic i dróg o nawierzchni gruntowej, tłucznio-
wej i żużlowej oraz równanie i profilowanie na terenie
Gminy Michałowice. 

2. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej w Opaczy Kol,
w Pęcicach, Michałowicach, Komorowie oraz zabytko-
wych pomników w Pęcicach. 

3. Remont ulicy Rodzinnej w Sokołowie. 
4. Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Bukowej i ul. Ja-

worowej w Michałowicach. 
5. Budowa chodnika w ul. Środkowej w Opaczy Kolonii

(od ul. Ryżowej do ul. Zachodniej) 
6. Modernizacja ul. Reja w Granicy. 
7. Modernizacja nawierzchni w ul. Orzeszkowej i Ogrodo-

wej w Regułach. 
8. Budowa chodnika i jezdni wraz z odwodnieniem w ul.

Rynkowej Michałowice. 
9. Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Sportowej w Ko-

morowie. 
10. Opracowanie drogowej dokumentacji projektowej dla

ulic objętych planem WPI na rok 2006-2007. 
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków, Dzi-

kiej, Brzozowej, Kuropatwy w Pęcicach Małych. 
12. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sa-

nitarnej dla ulic gminy Michałowice zgodnie z WPI. 
13. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy: Północnej, Nie-

całej, Południowej i Zachodniej w Komorowie Wsi.

PRZETARG ZP. 3402-20/06
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowa-

nie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla
ulic Gminy Michałowice. 

Termin składania ofert: 12.04.2006 r., godz. 11: 00

PRZETARG ZP. 3403-6/06
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę

ciągu pieszo-jezdnego w ul. Sportowej w Komorowie. 
Termin składania ofert: 15.05.2006 r., godz. 12: 00

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Urząd Gminy Michałowice zawiadamia, że na wniosek in-

westora PTK CENTERTEL ul. Skierniewicka 10a 01-230
Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Michałowi-
ce-Wa usytuowanej w Michałowicach, na budynku przy ul.
Szkolnej 15, gmina Michałowice. 

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice informuje, że do Urzędu Gmi-

ny Michałowice wpłynęła decyzja Wojewody Mazowieckie-
go nr 340/06 z 3 marca 2006r. o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S8 na od-

ZAWIADOMIENIA, PRZETARGI,
OGŁOSZENIA, INFORMACJE.
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Uchwała XXXIX/348/2006 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia 6 marca 2006r. 

w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie
Gminy Michałowice 

W Komorowie - Granicy nadano nazwę ulicy Pogodna,
w Michałowicach Wsi nadano nazwę ulicy Zgody. 

Uchwała XXXIX/347/2006 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia 6 marca 2006r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego
uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XIV/63/99
z 9 lipca 1999r. 
Rada Gminy Michałowice podjęła decyzje o przystą-

pieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Michałowice - strategicznego dokumentu w zakresie
planowania przestrzennego. 

Uchwała XXXIX/346/2006 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia 6 marca 2006r. 

w sprawie zasad przyznawania i sposobu odpłatności za
usługi opiekuńcze. 

Uchwała określa: 
1) rodzaje usług opiekuńczych przyznawanych przez

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, 
2) warunki przyznawania i odpłatności za usługi, 
3) warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia

z odpłatności, 
4) tryb pobierania odpłatności. 
Usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie wniosku

Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Gminy Michałowice 

cinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajowa
nr 7 i z przebudową infrastruktury technicznej - część I - od-
cinek zlokalizowany poza granicami m. st. Warszawy. 

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice informuje, do Urzędu Gminy Mi-

chałowice wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji po-
legającej na budowie drogi ekspresowej w korytarzu zarezer-
wowanym pod autostradę A-2 (Południowa Obwodnica War-
szawy) odcinek węzeł "Konotopa" (bez węzła) - węzeł "Opacz"
(z węzłem) wraz z przebudową infrastruktury technicznej. 

INFORMACJA
Gmina Michałowice informuje, że dzięki dofinansowaniu

Ministra Kultury w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój
infrastruktury kultury i szkół artystycznych oraz wzrost efektyw-
ności zarządzania kulturą" realizuje kompleksowy remont połą-
czony z modernizacją budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie i jej wyposażenie. 

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE 
OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA
- Inspektora/ Podinspektora ds. promocji i polityki informa-

cyjnej Gminy
- Inspektora/Podinspektora ds. księgowości budżetowej

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

GMINA MICHAŁOWICE POSZUKUJE REDAKTORA
PROWADZĄCEGO BIULETYN INFORMACYJNY GMINY

MICHAŁOWICE
Dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Urzędu

Gminy Michałowice, w terminie do dnia 31 kwietnia 2006 r.
z dopiskiem: REDAKTOR BIULETYNU INFORMACYJNE-
GO GMINY MICHAŁOWICE 

Dokumenty aplikacyjne wg uznania składającego ofertę.
Zatrudnienie na umowę zlecenie. Pełna dyspozycyjność w od-
nisieniu do dni i godzin pracy.

Prezes Związku Repatriantów RP, Pan Aleksan-
der Ślusarczyk uprzejmie informuje, że w dniu 76
maja 2006 r. na Zamku Królewskim w Niepołomi-
cach (k. Krakowa) odbędą się uroczystości związa-
ne z 70 rocznicą pierwszych masowych deportacji
do Kazachstanu. 

W związku z czym proszę o zgłoszenia miesz-
kańców naszej gminy pragnących wziąć udział
w uroczystościach do Urzędu Gminy Michałowi-
ce. Zgłoszenia przyjmuje Pani Zofia Idzikiewicz -

Sekretarz Gminy (tel: 022 723 88 02). 
Organizatorzy uroczystości proszą o podanie li-

sty uczestników do 14 kwietnia, i w związku z tym
proszę o zgłaszanie się osób chętnych do wyjazdu
do 14 kwietnia. Gmina zapewni bezpłatny dojazd
do Niepołomic uczestnikom uroczystości, zesłań-
com do Kazachstanu i innych miejsc na obszarze
b. ZSRR, jak również członkom rodzin zesłańców. 

Roman Lawrence,
Wójt Gminy

KOMUNIKAT
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zainteresowanego, jego przedstawiciela ustawowego
lub z urzędu. Do wniosku o usługi pielęgnacyjne nale-
ży dołączyć zaświadczenie lekarskie. Odpłatność za
usługi opiekuńcze ustala ośrodek w zależności od po-
siadanego dochodu osoby lub rodziny. 

Uchwała XXXIX/345/2006 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia 6 marca 2006r. 

w sprawie gromadzenia dochodów na rachunkach do-
chodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy
Michałowice. 

Rada Gminy zezwoliła na gromadzenie dochodów wła-
snych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych
Gminy Michałowice: 
1. Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Ko-

morowie
2. Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w No-

wej Wsi
3. Szkole Podstawowej w Michałowicach
4. Gminnym Przedszkolu w Nowej Wsi
5. Gminnym Przedszkolu w Michałowicach
Dochody własne mogą pochodzić z wpływów za prowa-
dzoną działalność w zakresie usług, 
z wpłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych
i przedszkolnych. 

Uchwała XXXIX/344/2006 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia 6 marca 2006r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Ban-
ku Ochrony Środowiska S. A. I Oddział w Warszawie. 

Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie w 2006 r.
kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowi-
ska S. A. I Oddział w Warszawie w łącznej wysokości do
kwoty 7 542 400 zł. 

Uzyskane środki zostaną przeznaczone na realizację
inwestycji pn: 
1) „budowa sieci kanalizacyjnej” w wysokości do 4 032

400 zł, 
2) „budowa sieci wodociągowej” w wysokości do 100

000 zł, 
3) „budowa urządzeń odwadniających  i małej retencji”

w wysokości do 1 400 000 zł, 
4) „modernizacja stacji uzdatniania wody” w wysokości

do 1 800 000 zł, 
5) „termomodernizacja budynku OSP” w wysokości do
210 000 zł. 
Źródłem spłaty kredytów będą dochody własne budże-
tu Gminy Michałowice. 

Uchwała XXXIX/343/2006 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia 6 marca 2006r. 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Micha-
łowice na 2006 rok, oraz zmian do Uchwały Nr
XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia
12 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gmi-
ny Michałowice na 2006 rok. 

Dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych w ro-
ku budżetowym 2006 w sposób następujący: 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Sadowej, Owoco-

wej, Bez Nazwy, Kasztanowej w Komorowie Wsi: wy-
datki po zmianach nie zostały zmienione; kredyt
w kwocie 150 000,00 zł został zastąpiony środkami
własnymi Gminy w tej samej kwocie 150 000,00 zł
Plan po zmianach 760 000 zł. 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Warszawska,
Harcerska, Okrężna w Komorowie - Granicy wraz
z niezbędną infrastrukturą: wydatki na tę inwestycję,
po zmianach zostały zwiększone o kwotę 30 000,00 zł,
do kwoty 550.000,00zł. Powyższa zmiana pozwoli na
podpisanie umowy z wykonawcą wybranym w przetar-
gu. 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul: Sanatoryjnej,
Leśnej, Konopnickiej, Komorowskiej w Komorowie
Wsi i Pęcicach Małych: wydatki po zmianach nie zo-
stały zmienione; środki własne Gminy w kwocie 150
000,00 zł został zastąpione kredytem w tej samej kwo-
cie 150 000,00 zł. Plan po zmianach 700 000 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul: ul Szarej Micha-
łowice, Kasztanowej w Michałowicach Wsi wraz z nie-
zbędną infrastrukturą: rozszerzono zadanie o budo-
wę kanalizacji w ul: Łąkowej, Niecałej, Studziennej
w Opaczy Kolonii: wydatki na tę inwestycję, po zmia-
nach zostały zwiększone o kwotę 50 000,00 zł, do kwo-
ty 450.000,00zł. 

- Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi: wydatki na tę inwestycję,
po zmianach zostały zwiększone o kwotę 50 000,00 zł,
do kwoty 550.000,00zł. Powyższa kwota pochodzi
z dotacji w kwocie 50 000 zł. Plan po zmianach 1 352
100 zł. 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Poniatowskiego
wraz z niezbędną infrastrukturą w Michałowicach
Wsi: wydatki na tę inwestycję, po zmianach zostały
zmniejszone o kwotę 50 000,00 zł. Plan po zmianach
460. 000 zł.
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POŻYTECZNE TELEFONY

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

sekretariat@michalowice.pl, 
www.michalowice.pl

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

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

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

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

TEL. 723 93 55, 
Stanowisko ds. planowania

i zagospodarowania przestrzennego 
TEL. 723 93 36, 

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

Kasa TEL. 723 84 08 czynna poniedziałek
9,30-12,00 oraz 13,00-16,00; 

wtorek-piątek 8,30 - 12,00 oraz 13,00 - 15,00

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

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

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
W PRUSZKOWIE

Telefon alarmowy 758 7701

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ TEL. 758 27 93

ZESPÓŁ OBSŁUGI
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ

SZKÓŁ 
TEL. 758 26 63

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

738 15 59

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
Rejon Pruszków TEL. 738 23 00

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

POGOTOWIE GAZOWE
awarie 992

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

OŚWIETLENIE ULICZNE
konserwator oświetlenia TEL. 720 39 07

konserwacja na terenie Opaczy cz. m. zasilanej
przez Z. E. W-wa 

TEL. 886 48 26

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
I KANALIZACYJNEJ

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

502 721 379
sieć wodociągowa na terenie Osiedla

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

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

TEL. 758 0085
'RES-MED. ' Michałowice, ul. Ludowa 7, 

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

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

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT FUNDACJI 'NIEDŹWIEDŹ',

KORABIEWICE 11, 96-122 PUSZCZA
MARIAŃSKA

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

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

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

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

Zredagował: Roman Ignacy Woźniak,
Pęcice Małe

e-mail: ar.wozniak@neostarda.pl

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

tel./fax: +(22) 632 83 52, 
e-mail: info@oficyna-drukarska.pl


