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Sytuacja fi nansowa naszej gminy jest dobra, 
a dlaczego zatem napisałem w tytule, że chu-
dy budżet mamy w tym roku. Otóż, dlatego, 
że mamy mnóstwo zadań do realizacji, a tak-
że do zrealizowania jest wiele potrzeb spo-
łecznych. To wszystko przekracza możliwości 
fi nansowe gminy, gdybyśmy chcieli wszystko 
zrobić w tym roku. Spójrzmy chociaż na stan 
naszych dróg. Wiele ważnych rzeczy musimy 
rozkładać na następne lata.

Gminne dochody 

Dochody budżetu ustalono w wysokości 
61 016 063 zł, a wydatki – 71 629 226 zł. Defi -
cyt budżetu wyniesie 10 613 163 zł i zostanie 
pokryty kredytami i pożyczkami wynoszącymi 
8 363 163 zł oraz nadwyżką z roku ubiegłego 
w kwocie 2 250 000 zł. Zaplanowane docho-
dy pochodzić będą z dochodów bieżących 
i majątkowych. Największe wpływy (w dziale 
756 klasyfi kacji budżetowej) pochodzić będą 
z dochodów od osób prawnych (przedsię-
biorstw) i osób fi zycznych (mieszkańców, czyli 
od nas). Największe dochody w naszej gmi-
nie to udział gminy w podatku od osób fi zycz-
nych, (czyli z naszych PIT-ów) i wynieść mają 
31 811 583 zł, stanowi to ponad 52 procenty 
wszystkich dochodów.

Dlatego też – moi Państwo – mam apel 
do Was o rozliczanie się i składanie PIT-3 
w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie. Udział 
gminy w podatku od przedsiębiorstw to tyl-
ko 1 150 000 zł. Podatki od nieruchomości 
i budynków mieszkalnych winny wynieść 
2 241 000 zł, od gruntów i budynków związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej – 3 854 000 zł. A nasi rolnicy w nierolniczej 
gminie zapłacą aż 945 000 zł podatku rolne-
go. Znaczne wpływy – 3 180 000 zł do gminnej 
kasy pochodzić będą z podatku od czynności 
cywilno-prawnych, jest to prawie wyłącznie 
podatek od kupna-sprzedaży nieruchomości 
położonych w gminie. Prawdziwych rzemieśl-
ników jest coraz mniej, ciągle spada podatek 
opłacany w formie karty podatkowej. Planuje-
my z tego źródła, co najwyżej 100 000 zł. A kil-
kanaście lat temu to były miliony. 

Alkohol, ścieki i działki 

Z kolei 140 000 zł wyniosą wpływy z opłat 
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoho-

lu, zwane korkowym. W całości z mocy pra-
wa przeznaczone zostaną one na działalność 
Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alko-
holizmowi. Natomiast 80 000 zł wyceniono 
wpływy z tytułu podatku od spadków i da-
rowizn. Przypomnę, że od 6 lat wójt gminy 
z aprobatą rady gminy zwalnia wszystkich 
mieszkańców z tego podatku w bliskiej linii 
pokrewieństwa, podatku od wdów i sierot. 
Sejm RP dopiero w ubiegłym roku podjął de-
cyzję o zwolnieniu bliskich z tego podatku. 

Dochody z tytułu opłat za wodę i ście-
ki wyniosą 2 370 000 zł i w żaden sposób 
nie pokryją kosztów ponoszonych przez gmi-
nę w tym dziale gospodarki. Dochody z tytułu 
najmu i dzierżawy majątku gminnego wyniosą 
410 000 zł, a zdecydowana większość to docho-
dy z dzierżawy powierzchni pod maszty tele-
fonii komórkowej w Michałowicach, Pęcicach 
i Nowej Wsi. Planowane wpłaty właścicieli 
działek z tytułu przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności wynio-
są 41 500 zł, ale w ciągu roku może okazać się, 
że wpłaty będą większe. Wpływy z tytułu użyt-
kowania wieczystego od mieszkańców i spół-
dzielni wyniosą 160 000 zł. Opłaty adiaceńskie 
związane z podziałem nieruchomości i wzro-
stem wartości nieruchomości z tytułu budowy 
kanalizacji sanitarnej i wodociągów wynieść 
mają 820 000 zł. 

Do dochodów gminy zaliczamy również 
dotacje celowe i subwencje z budżetu państwa 
przeznaczone na realizacje zadań publicz-
nych w zakresie oświaty, pomocy społecznej, 
administracji. Subwencja ogólna to w przy-
padku naszej gminy wyłącznie jej część oświa-
towa. Otrzymamy z tego tytułu 9 916 736 zł. 
Nie wystarczy tej subwencji na utrzymanie 
naszych szkół, gmina przeznaczy w tym roku 
na rzecz szkół 20 247 104 zł, dopłacimy 
z naszego budżetu do naszych gminnych szkół 
10 330 368 zł. 

Dotacje państwowe na pomoc społeczną 

Dotacja celowa na pomoc społeczną wy-
niesie 1 697 200 zł, w tym dotacja na zasiłki 
rodzinne – 1 400 000 zł. Nie oszczędzamy nad-
miernie na pomocy społecznej i gmina przezna-
czy dodatkowo na ten cel ze swoich środków 
fi nansowych kwotę 
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Stypendysta Jana Pawła II

Mateusz jest bardzo uzdolniony, studiuje 
dwa kierunki na Uniwersytecie Warszawskim, 
[...] pasjonuje go muzyka poważna... str. 9

Trebunie-Tutki w Michałowicach

 

Pięknie brzmiały góralskie melodie grane 
m.in. „na skrzypkach”, ale i miło dla ucha 
brzmiała góralska gwara w słowie śpiewa-
nym i mówionym. [...] gwara ta jest podobna 
do polszczyzny, jaką posługiwał się Jan Ko-
chanowski. str. 10

Z Komorowa do... Opola

 

Koncert młodych talentów, którego pierwsza 
edycja zatytułowana była „Ocalić od zapo-
mnienia” rozpoczął się od piosenki Nasza 
klasa Jacka Kaczmarskiego... str. 11

Chudy budżet 
w tłusty czwartek

Cd. na str. 3

Mamy budżet na 2008 rok!
Rada Gminy Michałowice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu naszej Gminy 
na 2008 r., co nastąpiło na XVII sesji w czwartek 31 stycznia. 
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Uchwała Nr XVI/96/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu 
profi laktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych dla Gminy Michałowice” na 2008 r.

W uchwale tej został przyjęty dokument 
o nazwie: „Gminny program profi laktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych dla Gminy Mi-
chałowice” na 2008 rok.

Działania związane z profi laktyką i rozwiązy-
waniem problemów alkoholowych należą do za-
dań własnych gmin, które powinny być realizowane 
w ramach corocznie uchwalanych gminnych pro-
gramów. Zadania określone w gminnym programie 
realizowane są z opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Treść całego programu znajduje się na stronie 
internetowej gminy pod adresem: http://bip.micha-
lowice.pl/public/?id=5910 

Uchwała Nr XVI/97/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 20 grudnia 2007r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Gminy Michałowice na rok 2008.

W uchwale tej został przyjęty dokument 
o nazwie: Gminny Program przeciwdziałania 
narkomanii na rok 2008. W dokumencie tym 
określone są cele i zadania tego programu. Okre-
ślone zostały też główne strategie programu, któ-
re nastawione są między innymi na profi laktykę 
i zapobieganie narkomanii. Treść Gminnego Pro-
gramu przeciwdziałania narkomanii znajduje 
się na stronie internetowej gminy pod adresem:
http://bip.michalowice.pl/public/?id=5912

Uchwała Nr XVI/98/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie 
Gminy Michałowice na 2007 rok.

Na podstawie tej uchwały nastąpiło prze-
sunięcie środków w ustalonym wcześniej bu-
dżecie. Szczegółowe informacje znajdują się 
w siedmiu załącznikach, które dołączone zostały 
do tej uchwały. Kompletna treść załączników znaj-
duje się na stronie internetowej gminy pod adresem:
http://bip.michalowice.pl/public/?id=5914 

Uchwała Nr XVI/99/2007
Rady Gminy Michałowice
Z dnia 20 grudnia 2007r. 

w sprawie wydatków , które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2007. 

Zgodnie z tą uchwałą ustalono wykaz wydat-
ków zamieszczonych w budżecie Gminy Michało-
wice na 2007 rok, które nie wygasły z upływem roku 
budżetowego, w uchwale określony został też osta-
teczny termin realizacji tych wydatków. Wszystkie 
inwestycje, które zostały przeniesione na kolejny 
okres rozliczeniowy znajdują się na stronie interne-
towej gminy pod adresem: http://bip.michalowice.
pl/public/?id=5978 

Uchwała Nr XVI/100/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej 
Powiatowi Pruszkowskiemu na realizację 
zadania pn. „Założenie ewidencji budynków 
i lokali dla 11 obrębów gminy Michałowice tj. 
Granica, Komorów Wieś, Michałowice Wieś, 

Nowa Wieś, Opacz Kolonia, Opacz Mała, Pęcice, 
Pęcice Małe, Reguły, Sokołów, Suchy Las”.

Powiat Pruszkowski zakłada ewidencję budyn-
ków i lokali dla 11 obrębów terytorialnych gminy 
Michałowice. A mianowicie: Granicy, Komoro-
wa Wsi, Michałowic Wsi, Nowej Wsi, Opaczy Ko-
lonii, Opaczy Małej, Pęcic, Pęcic Małych, Reguł, 
Sokołowa i Suchego Lasu. Gmina dotuje to przed-
sięwzięcie w formie dotacji celowej w wysokości 
75000zł. Ewidencja budynków zostanie wyłożona 
do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu Gminy 
od 24.02.2008 do 14.03.2008.

Uchwała Nr XVI/101/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/2006 
Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 

2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifi katy od opłaty za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości dla nieruchomości, 

stanowiących mienie komunalne 
Gminy Michałowice, wykorzystywanych 

na cele mieszkaniowe, zmienionej uchwałą 
Nr XLIII/401/2006 Rady Gminy Michałowice 

z dnia 11 września 2006 r., zwanej dalej 
w treści niniejszej uchwały „Uchwałą”.

Dotychczasową uchwałę o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości rozszerzono o zgodę na udzielenie 
bonifi katy spółdzielniom mieszkaniowym występu-
jącym z wnioskiem o przekształcenie ustalając wy-
sokość bonifi katy na 90 procent.

Uchwała Nr XVI/102/2007
Rady Gminy Michałowice

z dnia 20 grudnia 2007 roku

w sprawie Regulaminu określającego zasady 
wynagradzania a także przyznawania 
i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Michałowice na 2008 rok.

Przyjęcie tej uchwały było jednocześnie przy-
jęciem Regulaminu, który określa zasady wy-
nagradzania a także przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrud-
nionych w szkołach i przedszkolach prowadzo-
nych przez Gminę Michałowice na 2008 rok. 
Wszystkie informacje dotyczące wysokości sta-
wek dodatków za wysługę lat, dodatku moty-
wacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponad wymiarowe oraz 
za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 

zasady jego przyznawania i wypłacania znajdują 
się na stronie internetowej gminy, pod adresem:
http://bip.michalowice.pl/public/?id=5917 

Uchwała Nr XVI/103/2007
Rady Gminy Michałowice

z dnia 20 grudnia 2007 roku

w sprawie określenia maksymalnej kwoty 
dofi nansowania opłat za kształcenie 

pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz ustalenia 

specjalności i form kształcenia, 
na które dofi nansowanie będzie przyznawane 

w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Michałowice w roku 2008.

Zgodnie z tą uchwałą ustalono, że następujące 
specjalności i formy kształcenia nauczycieli zostały 
objęte dofi nansowaniem w 2008 roku:
1)  Studia uzupełniające: licencjackie lub magi-

sterskie zgodne z posiadanym wykształceniem.
2)  Studia językowe – podyplomowe, magisterskie, 

licencjackie lub naukę w Nauczycielskim Ko-
legium Języków Obcych – dające kwalifi kacje 
do nauczania języków obcych w danym typie 
szkoły,

3)  Studia podyplomowe i doktoranckie nadające 
uprawnienia do nauczania drugiego przedmio-
tu lub prowadzenia dodatkowych zajęć, zgod-
nie z potrzebami szkoły,

4)  Studia z zakresu informatyki – doktoranckie, 
podyplomowe, magisterskie lub licencjackie,

5)  Studia podyplomowe z zakresu zarządzania 
oświatą.
Ustalono, że maksymalna kwota dofi nansowa-

nia będzie w wysokości do 50 procent ponoszonych 
przez nauczyciela opłat, nie więcej jednak niż 900 zł 
za semestr nauki.

Uchwała Nr XVI/104/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 20 grudnia 2007r.

w sprawie zasad używania herbu 
i fl agi Gminy Michałowice

Przyjęcie tej uchwały spowodowało, że ure-
gulowane zostało używanie wizerunku herbu i fl a-
gi Gminy. I tak, prawo do używania herbu i fl agi 
Gminy przysługuje organom Gminy i jednostkom 
organizacyjnym oraz jednostkom pomocniczym 
Gminy Michałowice do celów związanych z reali-
zacją zadań statutowych. Zgodę na nieodpłatne 
używanie herbu i fl agi Gminy w celach niekomer-
cyjnych mogą uzyskać także instytucje, organizacje, 
osoby fi zyczne i prawne oraz jednostki nie posiada-
jące osobowości prawnej, wykonujące działalność 
o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Gminy 
Michałowice.

Jednocześnie w treści uchwały istnieje zapis, 
że herb i fl aga nie mogą być wykorzystywane w kam-
panii w wyborach powszechnych każdego szczebla 
prowadzonej przez komitety wyborcze ugrupowań, 
stowarzyszeń społecznych, fundacji, partii politycz-
nych oraz przez kandydatów niezależnych. 

Herb i fl aga Gminy Michałowice stanowią 
własność Gminy i podlegają ochronie jako dobra 
osobiste Gminy.

UCHWAŁY RADY

Uchwały podjęte na XVI Sesji 
Rady Gminy Michałowice
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BUDŻET 2008

Chudy budżet w tłusty czwartek
(Cd. ze str. 1)

1 221 285 zł, łączne wydatki na pomoc spo-
łeczną planujemy w wysokości – 2 918 485 zł. 

Na realizację zadań w zakresie admini-
stracji rządowej otrzymamy 89 571 zł (w tym 
z zakresu obrony cywilnej – 400 zł). Te do-
kładne kwoty wyliczył centralny komputer 
z Ministerstwa Finansów w oparciu o złożony 
algorytm służący do rozliczania zadań z zakre-
su administracji rządowej. Ten sam komputer 
stwierdził, że jesteśmy bogatą gminą i będzie-
my, co miesiąc z własnych dochodów wpłaca-
li na konto budżetu państwa 242 527 zł i 33 gr. 
Jest to tzw. podatek Janosikowy, i za pośred-
nictwem Ministra Finansów środki zostaną 
przeznaczone na pomoc biednym, jak i zban-
krutowanym miastom i gminom. I w związku 
z tym, w roku bieżącym przekażemy do Min. 
Fin. 2 910 328 zł.

Ogólnie sytuacja fi nansowa gminy jest do-
bra i dlatego możemy w sposób bezpieczny za-
ciągać pożyczki i kredyty. Ale mamy na uwadze, 
że sytuacja na rynkach fi nansowych nie jest sta-
bilna, rosną stopy oprocentowania, krąży wid-
mo infl acji i stagnacji w naszej gospodarce. 
Dlatego zdecydowaliśmy o znacznej redukcji 
planowanych wcześniej pożyczek i kredytów.

A jak wydamy nasze pieniądze? 

Planujemy wydatki bieżące w kwocie 
46 349 724 zł, inwestycyjne – 25 279 500 zł. 
I tak w poszczególnych działach klasyfi kacji 
budżetowej będą się one kształtować następu-
jąco. W dziale 010, w zakresie infrastruktury 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wydatki 
wyniosą 12 669 449 zł, z czego wydatki bieżące 
– utrzymanie sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej ma nas kosztować 3 128 500 zł, a na in-
westycje przeznaczymy kwotę 9 540 949 zł. 

W dziale 600 – Transport i łączność pla-
nujemy wydatkować 14 566 00 zł, z czego 
wydatki bieżące – 3 023 000 zł, a inwestycyj-
ne – 11 543 000 zł. Wydatki to realizacja za-
dań przede wszystkim w trzech dziedzinach. 
A jest to dopłata do komunikacji autobuso-
wej i wyniesie 199 000 zł, z czego największa 
część to realizacja umowy o wspólnym bilecie 
WKD-ZTM na odcinku do Opaczy w wysoko-
ści 100 000 zł. 

Na bieżące utrzymanie dróg (w tym re-
monty) na pewno wydamy 2 514 000 zł. 
Wykonamy również aktualizację stałej organi-
zacji ruchu drogowego, bo już nadszedł czas 
na jej aktualizację. Wpływa wiele wniosków 
w tej sprawie od mieszkańców. 

W zakresie gospodarki wodnej m.in. 
utrzymanie sieci melioracyjnej i odwodnie-
niowej wydatkujemy 325 000 zł. W dziale 700, 
czyli w Gospodarce mieszkaniowej, w tym go-
spodarce gruntami planujemy wydatkować 
1 424 500 zł, z czego najwięcej środków fi nan-
sowych pochłoną odszkodowania za grunty 
przejęte na rzecz gminy. Na wykupy gruntów 
pod drogi i chodniki zabezpieczona została 
w budżecie kwota 900 000 zł. 

W dziale 710 – Działalność usługowa pla-
nujemy wydatki w kwocie 200 000 zł, i będą 

to koszty opracowań związanych z planami za-
gospodarowania przestrzennego gminy. 

W dziale 750 – Administracja publiczna 
planujemy wydatkować na naszą gminną ad-
ministrację kwotę 6 267 822 zł. W dziale 751 
– Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są-
downictwa wydamy 2 482 zł, mamy swój udział 
w realizacji zadań stojących przed tymi orga-
nami. Na ten cel otrzymamy dotację celową 
z budżetu państwa w tej właśnie wysokości. 

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publicz-
ne i ochrona przeciwpożarowa planowane 
są wydatki w kwocie 822 000 zł. Naszą po-
licję w Regułach dofi nansujemy w kwocie 
151 000 zł. Dla OSP w Nowej Wsi przezna-
czymy 286 700 zł, z czego 86 700 zł na bieżące 
utrzymanie i wsparcie fi nansowe w wysokości 
200 000 zł na zakup średnio tonażowego sa-
mochodu strażackiego. 

Straż gminna i inne zadania 

W roku bieżącym powołamy Straż Gmin-
ną, a na jej pierwszy etap organizacyjny planu-
jemy wydatkować 380 000 zł. 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 
to wydatek w kwocie 1 566 315 zł i przeznaczony 
jest na spłatę odsetek. Dział 758 – Różne roz-
liczenia przedstawia dane o rezerwie budżeto-
wej gminy w kwocie 815 900 zł i obligatoryjnej 
dla gminy wpłacie do budżetu państwa „podat-
ku Janosikowego” w wysokości 2 910 328 zł. 
W działach: 801 – Oświata i wychowanie i 854 
– Edukacyjna opieka wychowawcza, określone 
zostały plany wydatków na kształcenie i wycho-
wanie najmłodszego pokolenia mieszkańców 
naszej gminy. Są to największe wydatki budże-
towe, ale to na nasza przyszłość. 

Wydatki związane z prowadzeniem przez 
gminę szkół w Nowej Wsi, Komorowie i Mi-
chałowicach, do których uczęszcza 2056 ucz-
niów wyniosą 20 247 104 zł. Nasze gminne 
przedszkola w Nowej Wsi i Michałowicach 
wydatkują 1 618 064 zł, z tym że rodzice wpła-
cą 265 320 zł w formie opłaty stałej. Dota-
cja gminy dla niepublicznych przedszkoli 
(prywatnych) wyniesie 1 902 451 zł, z czego 
1 461 091 zł dla przedszkoli na terenie na-
szej gminy. Na każde dziecko zostanie udzie-
lona tym przedszkolom dotacja w wysokości 
6 037 zł rocznie. Gmina udzieli również dota-
cji w kwocie 441 360 zł dla przedszkoli pry-
watnych do których uczęszczają nasze dzieci, 
a położonych poza naszą gminą, głównie 
w Pruszkowie i Warszawie. W dziale 803 – 
Szkolnictwo wyższe zabezpieczyliśmy środki 
fi nansowe w kwocie 36 000 zł na stypendia im. 
Jana Pawła II dla studentów. 

W kolejnym dziale 851 – Ochrona zdrowia 
zapisane są wydatki na zwalczanie narkomanii 
i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 
140 000 zł, remont elewacji Ośrodka Zdrowia 
w Michałowicach w kocie 50 000 zł i szczepie-
nia ochronne – 15 000 zł, łącznie 205 000 zł. 
Wydatki w wysokości 2 918 485 zł ponoszo-
ne na utrzymanie systemu pomocy społecz-

nej i realizowane przez GOPS w Nowej Wsi 
opisane są w dziale 852. Największy wyda-
tek w tym dziale to świadczenia rodzinne oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we w wysokości 1 470 350 zł. 

W dziale 900 – Gospodarka komunal-
na i ochrona środowiska wydatki planowane 
są w kwocie 2 285 000 zł. Największy wydatek 
to oświetlenie ulic – 1 326 000 zł i obejmuje wy-
datki związane z zakupem energii i konserwacją 
oświetlenia. W roku bieżącym rozpoczniemy 
modernizację oświetlenia ulicznego, ale naj-
pierw musimy wykonać inwentaryzację już ist-
niejącego oraz wykonać projekt modernizacji. 
Jak co roku kolejne ulice zostaną oświetlone. 
Na naszą zieleń, jej utrzymanie i nowe nasa-
dzenia wydamy 509 000 zł. Na utrzymanie czy-
stości ulic i placów przeznaczymy 280 000 zł. 

W tym roku rozpoczniemy dofi nansowy-
wanie wszczepiania „chipów” pieskom. Może 
dzięki temu wrócą do właścicieli. 

Kultura 

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzi-
ctwa kulturowego planujemy wydatki w kwo-
cie 3 596 041 zł, w tym wydatki inwestycyjne 
w wysokości 2 273 000 zł i bieżące w kwocie 
1 323 041 zł. Jednostkom kultury bibliote-
kom Nowej Wsi, Komorowie i Michałowicach 
udzielimy dotacji w wysokości 440 000 zł. Po-
nosić będziemy koszty związane z utrzyma-
niem świetlic wiejskich w Nowej Wsi, Pęcicach, 
Sokołowie i Regułach w wysokości 84 000 zł. 
Na spotkania kulturalne, koncerty i festyny wy-
damy 575 000 zł. Do kalendarza stałych imprez 
kulturalnych dopiszemy w roku bieżącym „Dni 
Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Przygotu-
jemy ofertę dla organizacji pozarządowych 
na dofi nansowanie programów kulturalnych 
o łącznej wartości 70 000 zł. Zakończymy bu-
dowę ogródka jordanowskiego w Komorowie 
przy ul. Kolejowej. Rozpoczniemy budowę pla-
ców sportowych i rekreacyjnych w Regułach, 
Komorowie Wsi nad zalewem i Michałowi-
cach. Przygotujemy dokumentację techniczną 
dla ogródków jordanowskich i mini boisk spor-
towych w Pęcicach Małych i Nowej Wsi. 

I na koniec ostatni dział, dział 926 – Kul-
tura fi zyczna i sport. Wydatki w tym zakre-
sie wyniosą 671 000 zł, wydatki inwestycyjne 
– 470 000 zł, a bieżące – 201 000 zł. Na or-
ganizację działalności sportowej i wypoczyn-
kowej dla mieszkańców przeznaczymy kwotę 
150 000 zł. Dotacja celowa na dofi nansowanie 
zadań w tym zakresie przeznaczonych do re-
alizacji przez organizacje pozarządowe wy-
niesie 18 000 zł. O planowanych zadaniach 
inwestycyjnych i remontowych napiszę w ko-
lejnym wydaniu Biuletynu.

Mogą Państwo zapoznać się z pełnym teks-
tem uchwały wraz z 12 załącznikami na stro-
nach internetowych gminy.

Roman Lawrence – Wójt Gminy Michałowice
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Niniejsze zestawienie ma charakter informacyjny i Zamawiający - Gmina Michałowice zastrzega, że terminy i tryby mogą ulec zmianie. 
Aktualne zamówienia publiczne znajdują się na stronie internetowej Gminy http://bip.michalowice.pl 

Zamówienia publiczne Gminy Michałowice
Informujemy, że zostały ogłoszone następujące postępowania:

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14.000 EURO

Lp. Przedmiot postępowania Tryb postępowania Termin składania ofert

1. Remont cząstkowy dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Michałowice. Przetarg nieograniczony
ZP.3402-05/08 27.02.2008

2. Modernizacja ul. Słowackiego w Michałowicach. Przetarg ograniczony
ZP.3402-11/08 29.02.2008

Lp. Przedmiot postępowania Tryb postępowania Termin składania ofert

1. Budowa przykanalików sanitarnych w ulicach, gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowa-
na w latach ubiegłych. Przetarg nieograniczony luty 2008

2. Zagospodarowanie terenu przy ul Kraszewskiego w Komorowe (utworzenie terenów zieleni). Przetarg nieograniczony luty 2008

3. Modernizacja ul. Okrężnej od Nowowiejskiej do Harcerskiej w Granicy. Przetarg ograniczony luty 2008

4. Remont dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej. Przetarg nieograniczony III dekada lutego 2008 r.

5. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Bez stosowania ustawy I dekada marca 2008 r.

6 Konserwacja SUW i sieci wodociągowej. Przetarg nieograniczony III dekada marca 2008 r.

7. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie gminy. Przetarg nieograniczony III dekada marca 2008 r.

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

9. Remont chodników, parkingów i placów na terenie gminy. Bez stosowania ustawy I dekada marca 2008 r.

10. Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Przetarg nieograniczony II dekada marca 2008 r.

11. Budowa ogródka jordanowskiego przy przedszkolu w Michałowicach. Bez stosowania ustawy marzec 2008 r.

12. Modernizacja ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi-dokumentacja. Przetarg nieograniczony marzec 2008

13. Budowa sieci wodociągowej w ul Kuklińskiego, Żwirki, Wigury i w bok od Jesionowej 
w Michałowicach. Przetarg nieograniczony marzec 2008

14. Remont elewacji Ośrodka Zdrowia w Michałowicach. Bez stosowania ustawy marzec 2008

15.

Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez 
budowę otwartych stref rekreacji w parku w Michałowicach (strefa rekreacji w Michałowi-
cach), przy Zalewie w Komorowie Wsi (strefa rekreacji przy zalewie), przy ul. Kolejowej 
w Komorowie (strefa rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie), w Regułach (strefa rekrea-
cji w Regułach).

Przetarg nieograniczony marzec 2008

16. Budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy Kol. Przetarg nieograniczony marzec/kwiecień-08

17. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w ul. Wąskiej, Rodzinnej, So-
kołowskiej w Sokołowie, Pęcicach etap I. Przetarg ograniczony maj 2008

18. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kalinowej, Nałkowskiej i Modrzejewskiej w Granicy. Przetarg nieograniczony maj 2008

19. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pruszkowskiej, Poprzecznej Skośnej, Kochanowskiego, 
Podleśnej w Granicy. Przetarg nieograniczony maj 2008

20. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej, Sabały, Dębowej w Granicy i ul. Granickiej, 
Ciszy Leśnej w Komorowie-Granicy. Przetarg nieograniczony maj 2008

21. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej w Granicy i sieci wodociągowej. Przetarg ograniczony maj 2008

22. Modernizacja ul. Centralnej, Akacjowej i Różanej w Opaczy. Przetarg ograniczony maj 2008

23. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Polnej, Wrzosowej, Kaliszany, Różanej, Stara 
Droga, Tęczowej w Komorowie Wsi etap I. Przetarg ograniczony czerwiec 2008

24. Budowa sieci wodociągowej w ul. Żurawiej w Opaczy Kol. Przetarg nieograniczony czerwiec 2008

25. Budowa sieci wodociągowej w ul. Świerkowej (dok. proj. i wyk.). Przetarg nieograniczony czerwiec 2008

W I półroczu 2008 roku planowane są do ogłoszenia poniższe postępowania:

OGŁOSZENIE
Gmina Michałowice poszukuje oso-

by do redagowania Biuletynu Infor-

macyjnego gminy Michałowice.

Szczegóły znajdują się na stronie 

internetowej gminy.

Konkurs na zdjęcia do kalendarza
Gmina Michałowice ogłasza konkurs, na zdjęcia związane z Gminą 

Michałowice, do kalendarza ściennego na 2009 rok.

Dwanaście zdjęć zostanie umieszczonych na każdej z kart, poszczególnego 

miesiąca kalendarza.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej gminy.
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Ubezpieczenie niepełnosprawnych 
rolników

INFORMACJE

Praca w Urzędzie 
Gminy Michałowice

Urząd Gminy Michałowice zatrudni pracowników:
–  Inspektora – Inżyniera inżynierii sanitarnej i wodnej – wodociągi i kanalizacja
–  Kierownika Ref. Budżetu i fi nansów, m.in. praca przy projektach U. E.
–  Inspektora – Specjalistę ds. kultury i spraw społecznych
–  Inspektora – Specjalistę ds. zamówień publicznych
–  Audytora wewnętrznego i Inspektora ds. kontroli wewnętrznej
–  Podinspektora/Inspektora ds. promocji i polityki informacyjnej gminy w wymiarze 1/2 etatu

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

Zawiadomienie
Starosta Pruszkowski zawiadamia, 

że w lokalu nr 22 położonym w budynku 
Urzędu Gminy Michałowice przy ul Ra-
szyńskiej 34 w Michałowicach, w dniach 
od 25.02.2008 r. do 14.03.2008 r. w godzi-
nach: poniedziałek 9:00 – 17:00 wtorek – 
piątek 8:00 – 16:00, zostanie wyłożony 
do wglądu osób zainteresowanych operat 
opisowo-kartografi czny ewidencji grun-
tów i budynków w zakresie założenia ewi-
dencji budynków i lokali dla 11 obrębów 
gminy Michałowice tj. Granica, Komo-
rów Wieś, Michałowice Wieś, Nowa Wieś, 
Opacz Kolonia, Opacz Mała, Pęcice, Pę-
cice Małe, Reguły, Sokołów, Suchy Las, 
gmina Michałowice.

Wszyscy zainteresowani mają prawo za-
poznać się w podanym terminie z ww. do-
kumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia 
i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi 
i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego 
prawa leży w interesie zainteresowanych, 
aby na tym etapie postępowania związane-
go z modernizacją ewidencji gruntów ujaw-
nić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu 
określonym w niniejszym zawiadomieniu 
nie stanowi przeszkody do prowadzenia dal-
szych etapów postępowania, zatwierdzenia 
operatu opisowo-kartografi cznego i ujaw-
nienia nowych danych w ewidencji gruntów
i budynków.
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Stanisław Omen – nowym inkasentem
Wójt Gminy Michałowice informuje, że po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na 

odczytywanie wodomierzy i wystawianie faktur za zrzut ścieków, nowym Wykonawcą został STANISŁAW OMEN.

Na terenie gminy odczytów dokonuje dwóch inkasentów: Stanisław Omen i Michał Omen.

INFORMACJE

Niechciany azbest
Na terenie Gminy Michałowice znajduje się ponad 30 000 m2 dachów pokrytych eternitem. Zgodnie z zobowiązaniem Polski wobec Unii Europejskiej, 

eternit należy zdjąć i zutylizować do końca 2032 roku. Wydaje się, że przeszło 24 lata, jakie pozostało do upływu ostatecznego terminu to wystarcza-

jący czas, aby azbest zniknął z naszego otoczenia. Jednak zdaję sobie sprawę, że samych mieszkańców nie można pozostawić z tym problemem.

Biorąc pod uwagę znaczny koszt uty-
lizacji eternitu i jednocześnie wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, 
został przygotowany regulamin na mocy 
którego, będzie udzielane dofi nansowanie 
z gminnego funduszu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej osobom fi zycznym 
na usuwanie i utylizację odpadów niebez-
piecznych zawierających azbest. Niniejszy 
tekst ma na celu wyjaśnienie Państwu, ja-
kie dokumenty należy zgromadzić i co trze-
ba zrobić, aby uzyskać dofi nansowanie. 
Wszelkie niezbędne informacje oraz dru-
ki o których mowa poniżej można otrzy-
mać w Referacie Gospodarki komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy (po-
kój nr 9, tel.723-81-78 wew. 6), lub pobrać 
ze strony internetowej www.michalowice.pl.
Regulamin przyznawania dofi nansowa-
nia został uchwalony przez Radę Gminy 
Michałowice w dniu 28 sierpnia 2007 r., 
uchwała nr XII/70/2007.

Warunkiem niezbędnym ubiegania się 
o dofi nansowanie jest złożenie w Urzędzie 
Gminy informacji o wyrobach zawierają-
cych azbest i miejscu ich wykorzystywania, 
oraz oceny stanu i możliwości bezpieczne-
go użytkowania wyrobów zawierających 
azbest, wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 i 2 do Regulaminu. 

Podstawowym dokumentem, jaki win-
ny złożyć osoby chcące otrzymać dofi nan-
sowanie jest wniosek stanowiący załącznik 
nr 3 do Regulaminu. Do wniosku należy 
niezbędnie dołączyć:

  aktualny dokument potwierdzający 
własność budynku/działki, lub oświad-
czenie o dysponowaniu własnością 
nieruchomości. W przypadku budyn-
ku/działki, do którego tytuł prawny po-
siada kilka osób należy dołączyć zgodę 
współwłaścicieli.

  mapę terenu, lub dokładny szkic z za-
znaczonym budynkiem będącym przed-
miotem wniosku.

Następnie komisja powołana przez 
Wójta Gminy, w ciągu 21 dni na podsta-
wie złożonych dokumentów oraz oględzin 
budynku, rozpatruje wniosek i kwalifi ku-
je go do realizacji, powiadamiając o tym 
pisemnie wnioskodawcę. Przed przystą-
pieniem do wymiany pokrycia dachowego 
wnioskodawca jest obowiązany do złoże-
nia w Urzędzie Gminy Michałowice:

  kopii potwierdzenia zgłoszenia w Wy-
dziale właściwym do spraw Architektu-
ry Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 
rozpoczęcia robót budowlanych, lub 
rozbiórki obiektu budowlanego, albo 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
rozbiórkę.  

  kopii umowy na wykonanie w/w prac 
zawartej z fi rmą posiadającą decy-
zję zatwierdzającą program gospodar-
ki odpadami wydaną przez właściwego 
starostę.

Po zakończeniu prac wnioskodawca 
jest obowiązany powiadomić o tym fakcie 
pisemnie Urząd Gminy Michałowice, oraz 
przedłożyć w Urzędzie Gminy:

  informację o wyrobach zawierających 
azbest, których wykorzystywanie zostało 
zakończone, wg wzoru stanowiącego za-
łącznik nr 4 do Regulaminu, 

  kopii oświadczenia przedsiębiorcy usu-
wającego wyroby zawierające azbest 
o prawidłowości wykonania prac oraz 
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowe-
go, z zachowaniem właściwych przepi-

sów technicznych i sanitarnych zgodnie 
z §8, ust.3 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawie-
rających azbest (Dz. U. Nr 71, poz.649), 
zawierającego dodatkowo informa-
cję o łącznej powierzchni płyt azbesto-
wo-cementowych usuniętych z obiektów 
budowlanych i przetransportowanych 
na uprawnione składowisko.

  oryginału rachunku (faktury VAT) 
wystawionego przez przedsiębiorcę 
za usunięcie i utylizację odpadów za-
wierających azbest (dokument będzie 
zwracany).

Następnie komisja potwierdza na pod-
stawie oględzin w terenie wykonanie prac 
w zakresie określonym we wniosku, z w/w 
czynności sporządza protokół. Zatwierdzo-
na przez Wójta Gminy Michałowice kwota 
dofi nansowania wpłacana będzie na wska-
zany rachunek bankowy osoby ubiegają-
cej się o dofi nansowanie w terminie 30 dni 
od dnia zakończeniu zadania. 

I rzecz najważniejsza: wnioski 
niekompletne nie będą rozpatrywane.

Na koniec należy się Państwu wyjaśnie-
nie. Cały szereg dokumentów, jakie należy 
przedstawić celem uzyskania dofi nanso-
wania jest niezbędny, aby roboty zostały 
wykonane zgodnie z obowiązującym pra-
wem. Usuwając odpady zawierające azbest 
zgodnie z prawem dbamy o środowisko na-
turalne i zdrowie każdego z nas.
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INFORMACJE

Celem Akcji jest stworzenie sieci po-
mocy polskim rodzinom osób represjono-
wanych na Białorusi oraz tym, którzy z racji 
swojej aktywności politycznej, zawodowej, 
dziennikarskiej i społecznej mają problemy 
materialne i nie mogą utrzymać swoich ro-
dzin. Pomoc zakłada opiekę ze strony kon-
kretnej polskiej rodziny lub grupy osób, 
fi rm, instytucji i partnerów Akcji nad rodzi-
ną białoruską w postaci np.:
–  pomocy materialnej np.: paczki z żyw-

nością i ubraniami - mogą być przesyła-
ne bezpośrednio przez darczyńców lub ze 
środków wpłacanych przez darczyńców i 
zgromadzonych przez organizatorów Ak-
cji na specjalnym subkoncie SGiPM: 33 
1060 0076 0000 3300 0030 37 69 z dopi-
skiem „Akcja Pomocy Represjonowanym 
Polakom na Białorusi”; 

–  przyjmowania dzieci na wypoczynek i le-
czenie w Polsce;

–  pomocy w zakupie artykułów szkolnych, 

książek, pomocy naukowych, nauczaniu 
języka polskiego.

Osoby obdarowywane na Białorusi na 
własne życzenie mogą być anonimowe, aby 
uniknąć dodatkowych szykan ze strony władz 
białoruskich. Ich nazwiska w takim wypad-
ku będą tylko znane organizatorom Akcji w 
Polsce i partnerom po stronie białoruskiej.

Partnerem głównym ze strony białoru-
skiej jest Komitet Pomocy Represjonowa-
nym przy Ruchu „Za Swabodu” Aleksandra 
Milinkiewicza. Ponadto partnerami mogą 
być: parafi e katolickie i wspólnoty innych 
wyznań w Polsce i na Białorusi, organizacje 
pozarządowe, społeczne i partie polityczne 
w Polsce i na Białorusi, samorządy teryto-
rialne i zawodowe w Polsce, Stowarzyszenie 
Wspólnota Polska, media (gazety w Polsce, 
Radio Svoboda, telewizje i stacje radiowe), 
środowiska i organizacje Polonii.

Uważamy, że nadszedł czas spłaty, przez 
nasze społeczeństwo długu, który został za-

ciągnięty w czasach, kiedy to my otrzymywa-
liśmy paczki i różnego rodzaju inną pomoc 
jako prześladowani i jej potrzebujący w cza-
sach Solidarności i stanu wojennego.

Nasze Stowarzyszenie dysponuje adre-
sami tych rodzin na Białorusi, które otrzy-
maliśmy od Pani Iny Kulej, żony Aleksandra 
Milinkiewicza, kandydata zjednoczonej opo-
zycji na prezydenta Białorusi w poprzed-
nich wyborach.

Apelujemy, żeby wszyscy, do których do-
trze ten list rozpropagowali tę idę w swo-
ich środowiskach, aby nie pozostali na niego 
obojętni, aby rodziny opozycjonistów na 
Białorusi, tak jak kiedyś podobne rodziny 
w Polsce, mogły poczuć wsparcie, że nie są 
same i że są ludzie, którzy rozumieją ich sy-
tuację i nie pozostają na nią obojętni.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia

Gmin i Powiatów Małopolski

Pomóżmy Polakom na Białorusi

Wybory uzupełniające do Zarządu 
Osiedla Komorów i Granica
We czwartek, 17 stycznia 2008 roku, odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu Osiedla Komorów i Granica. Nowym przewodniczącym 
Zarządu został Michał Jeżewski, natomiast Agnieszka Kaczorowska została wybrana na członka Zarządu. Na zebraniu gminę reprezento-
wał Roman Lawrence, Wójt Gminy Michałowice i Zofi a Idzikiewicz, Sekretarz Gminy.

Przypomnę, że wybory sołtysów, a także 
wybory do zarządu osiedli poszczególnych 
miejscowości odbyły się w naszej gminie 
w marcu ubiegłego roku. Także Komorów 
i Granica wybrały swoich przedstawicieli 
do Zarządu. Niemniej jednak pod koniec 
ubiegłego roku Wojciech Asiński zrezyg-
nował z funkcji przewodniczącego Za-
rządu Osiedla Komorów i Granica, także 

Wojciech Korpetta zrezygnował z funkcji 
członka Zarządu. Podczas czwartkowego 
spotkania wyborczego, (głosowanie tajne) 
został wybrany nowy przewodniczący i czło-
nek Zarządu.

W wyborach oddano 196 ważnych gło-
sów, z czego Michał Jeżewski uzyskał 92 
głosy, Grażyna Piróg 68, a Ewa Borzymow-
ska – 19 głosów.

Natomiast w wyborach na członka Za-
rządu zgłoszone zostały następujące kandy-
datury: Agnieszka Kaczorowska i Grażyna 
Pirog. W wyborach oddanych zostało118 
głosów, z czego dwa głosy były nieważne. 
A ze 116 ważnych głosów, 61 uzyskała Ag-
nieszka Kaczorowska i 53 Grażyna Piróg.

Gratulujemy zwycięzcom!

Ogólnopolski Konkurs Grantowy 
„Równać Szanse 2008”
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży po raz ósmy ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2008” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych 
miast do 20 000 mieszkańców.

W konkursie o dotacje do 50 000 zł 
na projekty trwające do 18 miesięcy mogą 
się ubiegać organizacje pozarządowe zareje-
strowane w formie stowarzyszeń i fundacji. 
Działania realizowane w ramach projektu 
powinny być adresowane do młodzieży gim-
nazjalnej i ponad gimnazjalnej (13-19 lat) 
ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców.

Udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Grantowym może być dla lokalnych orga-
nizacji szansą na realizację efektywnego 
projektu ukierunkowanego na zwiększenie 

szans młodzieży na udany start w dorosłe ży-
cie, a także szansą dla organizacji na zdoby-
cie cennych doświadczeń i umiejętności oraz 
rozwój potencjału całego środowiska. Z tego 
powodu zależy nam, aby informacja o kon-
kursie dotarła do jak największej liczby po-
tencjalnie zainteresowanych organizacji.

Jesteśmy przekonani, że jednostki samo-
rządu lokalnego posiadają najbardziej aktu-
alne informacje na temat funkcjonujących 
w skali lokalnej organizacji, dlatego zwraca-
my się do Państwa z prośbą o pomoc w dotar-

ciu z informacją o konkursie do wszystkich, 
którzy mogą być zainteresowani wzięciem 
w nim udziału. 

Wszystkie informacje na temat konkur-
su (zasady, formularz wniosku oraz kryteria 
oceny) znajdują się na stronie www.rownac-
szanse.pl. Informacje udzielane są także 
drogą mailową: rownacszanse@pcyf.org.pl 
oraz telefonicznie: (22) 826 10 16. 

Termin składania wniosków 
upływa 3 marca 2008 r.
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NASZE PARAFIE

50-lecie Parafii i 60 lecie 
kościoła w Komorowie
W niedzielę, 3 lutego 2008 roku odbyła się uroczysta msza święta z okazji 50-lecia istnienia parafi i pod wezwaniem Narodzenia Najświęt-
szej Marii Panny i 60-lecia istnienia kościoła w Komorowie. Mszę koncelebrowaną odprawił ksiądz Andrzej Perdzyński, proboszcz parafi i 
w Komorowie, a także ksiądz Jan Gąsiorowski, proboszcz parafi i w Pęcicach i ksiądz prałat Józef Podstawka. W uroczystościach wziął 
udział Roman Lawrence, wójt Gminy, który w czasie mszy świętej ofi arował ornat komorowskiej wspólnocie parafi alnej.

Komorowska parafi a dekretem z dnia 
2 lutego 1958 roku została erygowana, czy-
li utworzona przez prymasa Stefana Wy-
szyńskiego. W jej skład weszły tereny, które 
wcześniej należały do parafi i w Pruszkowie 
i Pęcicach. Została, zatem utworzona z po-
działu tych parafi i. Dlatego też proboszczo-
wie parafi i z Pruszkowa jak i Pęcic, wspólnie 
z księdzem Andrzejem Perdzyński, odprawi-
li uroczystą mszę jubileuszową. 

Ksiądz Andrzej Perdzyński rozpoczy-
nając mszę święta powitał zebranych gości: 
przedstawicieli władz gminy, z Romanem 
Lawrence na czele, komorowskich radnych, 
dyrektor szkoły. Wśród zebranych byli stra-
żacy z OSP w Nowej Wsi, harcerze, a także 
przedstawiciele szkoły z pocztem honoro-
wym szkoły.

Przed liturgią słowa ksiądz diakon od-
czytał dekret o powołaniu parafi i wydany 
przed pięćdziesięciu laty przez prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego. 

Następnie w czasie homilii ksiądz przy-
pominał wydarzenia i historie z czasów, kiedy 
była budowana komorowska parafi a. Wspo-
mniał o kobiecie, której nie było stać na to, 

aby fi nansowo wspierać powstanie kościoła, 
jednak bardzo chciała wpierać budowę, więc 

w plecaku przywoziła z Warszawy po kil-
ka cegieł z ruin warszawskich. Wspomniał 
też malarkę, autorkę obrazu, który obecnie 
znajduje się w ołtarzu głównym i którego ko-
ronacja jako obrazu Matki Bożej Miłosier-
nej odbyła się w 2004 roku. 

W czasie mszy świętej Roman Lawrence 
wraz ze skarbnikiem gimny, Anną Jankow-
ską i radną gminy, Aurelią Zalewską w imie-
niu władz gminy przekazał ornat, jako dar 
z okazji jubileuszu komorowskiej parafi i. 
Komorowscy księża będą odprawiali w nim 
nabożeństwa i msze święte. Niedzielną mszę 
święta uświetniał śpiew chóru Signum.

 Natomiast na zakończenie księża od-
śpiewali hymn Te Deum (Ciebie Boga wy-
sławiamy) wczesnochrześcijański hymn 
modlitewny, który jest wyznaniem wia-
ry i który wychwala wszystkich tych, którzy 
wielbią i czczą Boga.

Pierwszym proboszczem parafi i w Komo-
rowie był ksiądz Józef Jakubczyk. A w roku 
1964 parafi ę objął ksiądz Tedeusz Ko-
złowski. Obecny ksiądz Andrzej Perdzyń-
ski jest proboszczem w Komorowie od 12 
lat. W tym roku, 2 lutego, nastąpiło uroczy-
ste otwarcie Roku Jubileuszowego, który 
związany jest zarówno z 60-leciem istnie-
nia kościoła jak i 50-leciem istnienia parafi i 
w Komorowie. Będą odbywały się w koście-
le misje święte.

Beata Izdebska

Podczas uroczystej mszy św. z okazji 50-lecia parafi i w Komorowie.
Od lewej: ks. Jan Gąsiorowski, ks. Andrzej Perdzynski i ks. Józef Podstawka.

Rodziny z małymi dziećmi podczas mszy św. pozostają na zewnątrz kościoła.
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ROZMOWY

Stypendysta Jana Pawła II
Mateusz Oskar Irmiński z Komorowa 

otrzymał stypendium im. Jana Pawła II, któ-
rego fundatorem jest Gmina Michałowice. 
W trakcie jednego semestru, czyli od paździer-
nika do lutego, będzie otrzymywał po 600 zł 
miesięcznie. Mateusz jest bardzo uzdolniony, 
studiuje dwa kierunki na Uniwersytecie War-
szawskim, a także pasjonuje go muzyka poważ-
na. Jego kandydaturę do konkursu zgodnie 
z regulaminem zgłosiła jego mama, która 
uznała, że spełnia kryteria osoby, która zasłu-
guje na wsparcie z publicznych pieniędzy.
–  Na jakim kierunku Pan studiuje?
–  Studiuję prawo i fi lozofi ę na Uniwersytecie 

Warszawskim. Jestem na trzecim roku. Są 
to studia międzywydziałowe, ale już teraz 
wiem, że ukończę tylko prawo, natomiast 
zajęcia z fi lozofi i traktuję jako obszerny 
fakultet, który poszerza moje horyzonty. 

–  Otrzymał Pan stypendium. Czy domyśla się 
Pan, czym mógł przekonać do siebie komisję 
konkursową?

–  Może dlatego, że łączę zainteresowanie 
prawem i fi lozofi ą. A w ogłoszeniu kon-
kursowym były wyszczególnione właśnie 
te dyscypliny. 

–  A sprawdzano pańskie oceny?
–  Jednym z kryteriów była średnia, ale przy-

znam, że nie jestem prymusem. Studiuję 
na trudnych kierunkach, więc cieszę się 
z bardzo przyzwoitej średniej. W Kole-
gium MISH, gdzie studiuję, nie miałbym 
szans na stypendium naukowe – tak wy-
soka tam średnia i tak duża konkurencja. 
Tym bardziej cieszy mnie ocena komisji. 

–  Wpływ na werdykt komisji mogło mieć może 
i to, że ma Pan szczególne zainteresowania...

–  Jestem niewiarygodnie zaskoczony tym 
stypendium. Wypełniając wniosek miałem 
w głowie myśli o tylu zdolnych studentach 
z naszej gminy. A co do zainteresowań, 
to nie nazwałbym ich „szczególnymi”, 
ale faktycznie pasjonuje mnie muzyka po-
ważna. Od trzech lat śpiewam w chórze 
akademickim Uniwersytetu Warszawskie-
go. A od 1,5 roku śpiewam też w zespole 
wokalnym Imprevisti. Śpiewamy różny re-

pertuar. Zaczynaliśmy od renesansu i baro-
ku, naszą wizytówką stał się G.P. Palestrina. 
Teraz nasz repertuar jest już znacznie bo-
gatszy. Na przykład ostatnio wzięliśmy 
udział w ogólnopolskim konkursie kolęd 
i pastorałek w Myślenicach, gdzie zajęli-
śmy II miejsce w naszej kategorii, a wcześ-
niej zostaliśmy nagrodzeni na konkursie 
w Łodzi – gdzie zajęliśmy I miejsce. Krót-
ko mówiąc, śpiewanie jest moim wielkim 
hobby, które dodatkowo podtrzymuje 
mój kontakt z żywą muzyką, a to od cza-
su ukończenia szkoły muzycznej jest bar-
dzo ważne. Dodatkowo też traktuję zespół 
jako swoistą działalność charytatywną. 
Często bowiem śpiewamy w kościołach.

–  Ma Pan czas na inne jeszcze zainteresowania?
–  Działam w Kole Naukowym „Utriusque 

Iuris” na Wydziale Prawa i Administra-
cji, co wiąże się z moimi studiami i co bar-
dzo zaabsorbowało mnie szczególnie rok 
temu. Ostatnio zaangażowałem się też 
w taniec towarzyski. 

–  Czas nie jest z gumy. Pewnie nie jest Panu ła-
two połączyć studia na dwóch kierunkach, 
profesjonalne śpiewanie, Koło Naukowe i jesz-
cze taniec? Może ma Pan jakąś dobrą receptę 
na efektywne wykorzystywanie czasu?

–  Po tym, co powiedziałem, wyda się to nie-
wiarygodne, ale nie jestem jeszcze najlep-
szy w planowaniu czasu. Wciąż się tego 
uczę, ale już widzę dobre efekty dyscypli-
ny. Od dziecka miałem dużo zajęć, łączyłem 
naukę w podstawówce ze szkołą muzyczną 
i czasem pojawiała się we mnie nuta zazdro-
ści wobec kolegów, którzy wracali do domu 
po szkole i mieli czas na gry komputero-
we. Dziś wspominam to z rozrzewnieniem, 
raz, że im więcej mam zajęć, tym lepiej wy-
korzystuję zadany mi czas, a dwa, że taka 
dyscyplina jest wielkim kapitałem na przy-
szłość. Nie mam czego żałować i tym bar-
dziej nie mówię o „straconym dzieciństwie”. 
Moi rodzice nie robili ze mnie wirtuoza 
na siłę, nie wymagali ode mnie czegoś, cze-
go sam nie chciałem. A dziś sytuacja jest zu-
pełnie inna. Mniej czasu wolnego miałem 

w liceum, a teraz moje studia wyglądają zu-
pełnie inaczej. To kierunki wymagające doj-
rzałości, w której dużą rolę spełnia własna 
lektura. Nie są to włożone w sztywny grafi k 
studia ścisłe, z godzinami obowiązkowych 
laboratoriów. 

–  Na co spożytkuje Pan stypendium?
–  Część chciałbym zainwestować, mimo, 

że to nie jest dziś łatwe. Ale z drugiej stro-
ny stypendium częściowo będzie po pro-
stu formą kieszonkowego.

–  Jakie ma Pan plany życiowe? Rozgląda się 
Pan już po rynku pracy szukając czegoś 
właściwego dla siebie? Co to może być?

–  III rok studiów prawa to właściwy czas na 
orientację swojej ścieżki zawodowej. Mam 
swój skryty ideał przyszłego zawodu, któ-
rego nie chcę zdradzać. Nie wiąże się on 
ściśle z prawem, więc musze jeszcze wło-
żyć dodatkowy czas, by niezależnie się 
do niego przygotować. W tym roku będę 
ubiegał się o roczne stypendium Socra-
tes-Erasmus w Niemczech, jeśli to się po-
wiedzie, na pewno ukierunkuje to moje 
zainteresowania. W każdym razie staram 
się zachować zdrową równowagę między 
pracą na siłę, bez rozwijającego kształce-
nia, a czasochłonnym stażem, i świado-
mością, że wszystko jeszcze przede mną. 

–  Dziękuję za rozmowę

Stypendyści stypendium 
im. Jana Pawła II

Ubiegłorocznymi stypendystami zostali:
1. Mateusz Oskar Irmiński
2. Magdalena Kraska
3. Piotr Kodym

Stypendia im. Jana Pawła II

Stypendia im. Jana Pawła II udzielane 
są studentom szkół wyższych zamieszkałym 
na terenie Gminy Michałowice. Stypendia 
są udzielane w trzech dziedzinach nauk:

1)  Nauk fi lozofi cznych i teologicznych,
2)  Nauk humanistycznych,
3)  Sztuk pięknych (sztuki fi lmowe, muzyczne, 

plastyczne, teatralne).

Stypendia są przyznawane studentom 
od II semestru, szczególnie wyróżniającym się 
w nauce i osiągającym wysokie wyniki. Wy-
sokość stypendium wynosi 600 zł miesięcznie 
i jest przyznawane na jeden semestr nauki. 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium im. 
Jana Pawła II występują rektor szkoły wyż-
szej, rodzice, opiekunowie prawni, studenci 
lub inne osoby, którym znane są osiągnięcia 
i wyniki w nauce studenta, uzasadniające ubie-
ganie się o stypendium. Wnioski o stypendia 
składa się do 15 marca 2008 roku w Urzędzie 
Gminy Michałowice, gdzie można również po-
brać wniosek. Wniosek znajduje się również 
na stronie internetowej urzędu.

Mateusz Oskar Irmiński,
stypendysta Stypendium im. Jana Pawła II.
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Z ŻYCIA GMINY

Trebunie-Tutki w Michałowicach
W Święto Trzech Króli w kościele w Michałowicach odbył się wyjątkowy koncert. Wystąpił góralski zespół Trebunie-Tutki. Obejrzało i 
wysłuchało go przeszło 400 osób.

Kościół parafi alny w Michałowicach-Opa-
czy wypełniła rzesza słuchaczy. Koncert zespo-
łu Trebunie-Tutki miał takie samo powodzenie 
wśród mieszkańców jak wcześniejsze koncerty 
takich gwiazd jak Wiesław Ochman czy An-
drzej Konstanty Kulka.

Góralskiej muzyki ludowej wysłuchało po-
nad 400 osób – w ławkach budynku kościoła 
mieści się 200 osób, a miejsca stojące też były 
„szczelnie” zajęte, nawet chór, gdzie wierni ra-
czej nie wchodzą.

Dlaczego górale zostali tak życzliwie przy-
jęci przez mieszkańców Gminy Michałowice 
– gminy położonej na mazowieckiej nizinie? 
Tajemnica tkwi oczywiście w sile, w magii 
sztuki, tym razem sztuki ludowej – góralskiej 
o ogromnych tradycjach.

Pięcioro artystów – górali – wystawiło spek-
takl słowno-muzyczny o wydarzeniu sprzed 
dwóch tysięcy lat – o narodzeniu Jezusa. 

Pięknie brzmiały góralskie melodie gra-
ne m.in. „na skrzypkach”, ale i miło dla ucha 
brzmiała góralska gwara w słowie śpiewanym 
i mówionym. Jak powiedział do zgromadzo-
nych lider zespołu Krzysztof Tutka: gwara 
ta jest podobna do polszczyzny, jaką posługi-
wał się Jan Kochanowski.

Muzyczne tradycje rodziny Trebuniów-
Tutków mają już ponad wiek. Władysław Tre-
bunia, senior rodu, powiedział po koncercie: 
„W połowie XIX wieku urodził się Stanisław 
Buc z Lepsioków, zwany „Mrozem” – jeden 
z ostatnich podhalańskich dudziarzy. Mój oj-
ciec Jan Trebunia ożenił się z córką „Mroza” 
– Ludwiną, świetną tancerką, która tańczyła 
przy dudach swojego ojca. W stadzie 500 owiec 
potrafi ła ona rozpoznać każdą owcę. Juhasi 
to potrafi li, ale u dziewczyny było to dziwne”

„Mróz” grywał nie tylko na weselach, z ze-
społem został zaproszony do Paryża, na Wy-
stawę Światową w 1925 roku, indywidualnie 
zapraszano go na koncerty do Lwowa, War-
szawy, Berlina, Hamburga. 

I dodaje, że: „Kiedy był już bardzo stary, 
dudy przestały być modne. Kapele góralskie gra-
ły na skrzypcach. Mój ojciec Jan Trebunia-Tut-
ka oraz jego trzej bracia grali już na skrzypcach. 

Ojciec był rolnikiem, ale również krawcem. 
Zimą szył góralskie spodnie – to była męska 
robota. Latem natomiast pracował jako cieśla, 
najmowany do budów. Ja gram na skrzypcach, 
moi czterej bracia też grali na skrzypcach. Teraz 
tworzę zespół z dziećmi: z synem Krzysztofem, 
córką Anną, zięciem Andrzejem Wyrostkiem 
i najmłodszym, moim wnukiem Jasiem”.

Dorobek rodzinnego zespołu Trebu-
nie-Tutki jest imponujący, o czym nikogo 
nie trzeba przekonywać, otrzymał wiele na-
gród, a koncertował i koncertuje na najwięk-
szych festiwalach muzycznych w Europie, 
w Azji i Ameryce Północnej. Trebunie-Tutki 
jako jedyny zespół z Polski znalazł się w pierw-
szej dziesiątce Word Charts Europe Europej-
skiej Unii Radiowej.

Stanisław Szałapak

XVI Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Nowej Wsi
Za nami XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dziewiąty w naszej szkole. W niedzielne popołudnie i wieczór, 13 stycznia, mury 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi rozbrzmiewały muzyką, śpiewem i śmiechem licznie zebranych dorosłych i dzieci.

Nasi wolontariusze, w liczbie 57 ucz-
niów gimnazjum, już od wczesnych godzin 
rannych dzielnie kwestowali na rzecz dzieci 
ze schorzeniami laryngologicznymi. Zbierali 
pieniądze w: Pruszkowie, Piastowie, Warsza-
wie, Grodzisku, Nowej Wsi, Komorowie oraz 
wielu innych miejscach.

Tegoroczny Finał Orkiestry, zakończony 
wielkim sukcesem, jakim było zgromadzenie 
29626,77 złotych, różnił się nieco od poprzed-

nich. Znacznie większa była liczba wolontariu-
szy, a sama impreza odbyła się po raz pierwszy 
w nowej hali sportowej. Wspaniała atmosfera, 
jak zawsze podczas styczniowego spotkania, 
pozwoliła miło spędzić czas, często w rodzin-
nym gronie. Licznie przybyli goście nie żałowali 
pieniędzy, a pozyskiwane środki wciąż rosły. 
Wśród przybyłych byli także przedstawiciele 
lokalnych władz, jak również Mazowiecki 
Kurator Oświaty Grzegorz Tyszko.

Bogaty program artystyczny 16. Finału 
obejmował różnorodne formy, m.in. występy 
piosenkarskie przedszkolaków, uczniów 
szkoły podstawowej i gimnazjum, inscenizację 
przygotowaną przez dzieci z klas pierwszych, 
montaż słowno-muzyczny w wykonaniu klasy 
drugiej, konkurs na najbardziej atrakcyjny 
strój karnawałowy dla dzieci, pokazy tańca 
fi tness grup dziewcząt oraz pokaz gimnastyki 
artystycznej aktualnej Mistrzyni Warszawy 
i Mazowsza, Oli Gołos z klasy Ib gimnazjum. 
Przedstawicieli różnych pokoleń połączyła dy-
skoteka, którą zakończono fi nałową imprezę.

Podczas trwania zabawy cały czas praco-
wał szkolny Sztab WOŚP, którego zadaniem 
było zliczanie wciąż napływających środków 
pieniężnych. 

W imieniu Dyrekcji oraz Rady Pedago-
gicznej serdecznie dziękujemy naszym wszyst-
kim sponsorom za wsparcie oraz ofi arowane 
dary na licytację, loterię i kawiarenkę.
Szef Sztabu 16. Finału WOŚP w Nowej Wsi

Beata Wiszniewska

Koncert zespołu Trebiunie-Tutki.

Koncert odbył się w kościele w Michałowicach.

Impreza odbyła się w nowej hali sportowej.

XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
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NASZE SZKOŁY

Młodzi bankierzy
W dniu 24 stycznia 2008 roku w Szkole Podstawowej w Michałowicach został rozstrzygnięty konkurs plastyczny zorganizowany przez Bank 
Spółdzielczy w Raszynie. Autorzy nagrodzonych prac plastycznych otrzymali upominki od Jana Karwatowskiego, prezesa banku.

Konkurs spotkał się z dużym zaintereso-
waniem dyrekcji i nauczycieli, dlatego wie-
lu uczniów z klas I – III wzięło udział w tym 

konkursie. Jego celem było, aby jak najwięk-
szą liczbę uczniów zainteresować działalnoś-
cią banku. Dzieci opowiadały o odbytych 
z rodzicami spacerach na ulicę Parkową, 
gdzie mieści się Oddział Banku Spółdzielcze-
go w Raszynie. Wizyta w placówce banku po-
zwoliła dzieciom stworzyć własną, „młodą” 
wizję, funkcjonowania banku. 

Podczas uroczystego apelu Jan Karwa-
towski, prezes banku, Teresa Liżewska, dy-
rektor handlowy, a także Anna Nowakowska, 
dyrektor oddziału w Michałowicach wręczy-
li dyplomy i nagrody. Pierwsze miejsce zajęła 
Aleksandra Trendak z klasy lb

Drugie miejsce Maciej Sachnowski z kla-
sy II b, trzecie miejsce Mikołaj Dąbrowski 
z klasy II b. Wyróżnienia otrzymali: Asia Pi-

lecka, Marta Koc, Paweł Kukiełka, Patrycja 
Brejnak, Ala Cybulska .

Podczas uroczystości Jan Karwatow-
ski, prezes banku, zachęcał młode pokole-
nie do oszczędzania, jako formy budowania 
kapitału w przyszłości. Podkreślił również 
fakt, że Bank Spółdzielczy ma swoją histo-
rię i jest polskim bankiem. Poinformował, 
że przeprowadzony konkurs był pierwszym 
z cyklu konkursów, które w przyszłości zor-
ganizuje Bank Spółdzielczy w Raszynie. Będą 
to konkursy tym razem dla starszych ucz-
niów z wiedzy o banku, o jego produktach 
i historii.

Prace dzieci, które zostały nagrodzone 
w konkursie będą wystawione w Oddziale 
Banku przy ulicy Parkowej w Michałowicach.

Jan Karwatowski, prezes Banku Spółdzielczego 
w Raszynie, wręcza nagrody.

Z Komorowa do... Opola
30 stycznia, w środę w szkole w Komorowie odbył się niecodzienny koncert. Młodzież komorowskiego liceum zorganizowała imprezę zaty-
tułowaną: Wieczór młodych talentów - Z Komorowa do Opola. Uczniowie recytowali wiersze, grali na instrumentach i śpiewali.

Koncert młodych talentów, którego 
pierwsza edycja zatytułowana była „Ocalić 
od zapomnienia” rozpoczął się od piosen-
ki Nasza klasa Jacka Kaczmarskiego w wy-
konaniu Katarzyny Bobrowskiej. Z wielkim 
talentem występowali także inni ucznio-
wie, jak choćby Anna Redel i Dominika To-
maszewska. Chodzą one do trzeciej klasy 
i już niejednokrotnie występowały na scenie. 
Podczas recitalu Elżbiety Adamiak, który 
odbył się w szkole w Komorowie w ubiegłym 
roku, dziewczyny śpiewały i recytowały wier-
sze. Obie też wystąpiły podczas tegorocznej 
edycji koncertu na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Są laureatkami wie-
lu konkursów recytatorskich i wokalnych. 
Podczas wieczoru Młodych talentów, Anna 
Redel zaśpiewała między innymi piosenkę 
„Brzydcy”, a także deklamowała prozę zaty-
tułowaną: „Najpiękniejsze serce” i „Cegła”. 
Natomiast Dominika Tomaszewska śpiewa-
ła: „Koncert jesienny na dwa świerszcze”, 
a także „Grande Vallse Brillante”, i „All 
That Jazz”. Także Anna Łukasiak śpiewa-

ła z wielkim talentem, wykonała „Piosenkę 
księżycową”, „Knocking on Heaven’s Door” 
a także „Niech żyje bal”.

Wszyscy występujący uczniowie wyko-
nywali utwory niezwykle profesjonalnie. 
Sprawiali wrażenie jakby scena była ich na-
turalnym otoczeniem. Na wyróżnienie za-
sługuje występ Kingi Montwiłło, uczennicy 
klasy I, która recytowała wiersze Ignacego 
Krasickiego, Jonasza Kofy i Agnieszki Osie-
ckiej. A także Joanny Marciszak, która re-
cytowała między innymi wiersz Wojciecha 
Młynarskiego „Z kim ci będzie tak źle”. 

W koncercie wzięli udział następujące 
osoby: Anna Redel, Dominika Tomaszew-
ska, Anna Łukasiak, Katarzyna Bobrow-
ska, Joanna Marciszak, Kinga Montwiłło, 
Paulina Olszak, Martyna Barańska, Kamil 
Krekora, Edyta Skrobisz, Piotr Effl er, Do-
minik Szewczyk, Szymon Czmiel i Tomasz 
Chojecki.

W czasie przerwy działała ka-
wiarenka, gdzie można było wy-
pić kawę i herbatę, a także zjeść 
ciastko. Organizatorzy zorganizo-
wali też mini wernisaż. Prezento-
wane były prace plastyczne: Rafała 
Pietraka, Macieja Krzyżanowskie-
go, Katarzyny Werkowicz, Anny 
Gwiazdy, Aleksandry Bojarskiej, 
Eweliny Osińskiej, Pauliny Olszak, 
Sylwii Podbielskiej, Dominika 
Szewczyka i Joanny Walkowiak.

Wieczór młodych talentów 
przygotował samorząd szkoły, nad 
którym opiekę sprawuje nauczy-
cielka Małgorzata Borecka. 

Występy uczniów oglądali 

szkolni koledzy, rodzice, nauczyciele, a tak-
że dyrektorzy szkoły: Małgorzata Głodow-
ska i Kazimierz Kość. Specjalnym gościem 
wieczoru był Roman Lawrence, wójt gminy 
Michałowice, który na zakończenie wieczo-
ru wszystkim uczestnikom wręczył dyplomy 
i upominki. Powiedział, że posiadanie talen-
tu, to wielki skarb, który trzeba pielęgno-
wać i rozwijać. Zachęcał młodych artystów, 
aby nie zrażały ich czasem niepowodzenia, 
ale aby z pasją realizowali swoje marzenia.

Kazimierz Kość, dyrektor liceum 
przyznał, że jest dumny, że w Komoro-
wie ujawniło się tyle talentów. Powiedział, 
że już czeka na kolejną edycję Wieczoru 
młodych talentów. 

Publiczność gromkimi brawami wielo-
krotnie nagradzała młodych wykonawców. 
I trzeba przyznać, że były to zasłużone okla-
ski, bo komorowscy licealiści pokazali wiel-
ką klasę. Gratulacje!

Koncert komorowskich licealistów:
Z Komorowa do... Opola

Anna Łukasiak i Anna Redel
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Dzień Babci i Dziadka w Nowej Wsi
Babcie i Dziadkowie z Koła Emerytów w Nowej Wsi obchodzili swoje Święto w czwartek 24 stycznia.

Na spotkanie do miejscowej świetlicy 
przybyło ponad 40 osób.

Władze Gminy Michałowice reprezen-
towała Barbara Raczyńska – Inspektor d/s 

Kultury. Złożyła ona wszystkim przybyłym 
serdeczne życzenia oraz przeczytała dwa 
wiersze dedykowane Babciom i Dziadkom. 

Przemówił także Sołtys Nowej Wsi Ma-
rian Bośka oraz oczywiście pani Jadwiga 
Bazga – Przewodnicząca Koła Emerytów.

Wszyscy zebrani, przy herbatce i pącz-
kach, spędzili wspólnie miłe popołudnie. 
Nie zabrakło okolicznościowych śpiewów. 
Panie: Wanda Rutkowska, Zofi a Laskow-
ska i Leokadia Grobelna zaintonowały 
kilka piosenek i później już cała sala śpie-
wała przy akordeonowym akompaniamen-
cie Ryszarda Sulińskiego.

Z kolei Halina Augustyniak i Helena 
Karwacka wyrecytowały wiersze.

Nie zabrakło oczywiście tradycyjnego 

Sto lat, które wspólnie odśpiewali wszyscy 
świętujący. 

Anna Tyszko

Marian Bośka, sołtys Nowej Wsi, składa życzenia.Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Kolędy i pastorałki Wandy Chotomskiej
Wanda Chotomska, odwiedziła dzieci z Michałowic (12 stycznia) i Komorowa (20 stycznia). Rodzice też skorzystali z okazji, aby porozma-
wiać z uznaną pisarką dziecięcą. Oba spotkania zorganizowało Stowarzyszenie K40.

Wanda Chotomska jest autorką niezli-
czonej liczby utworów dla dzieci. Już trzy po-
kolenia były lub są czytelnikami tej wybitnej 
pisarki. Starsi dorośli mogą pamiętać choć-
by cykl programów dla dzieci „Jacek i Agat-
ka” (1962-1973), wiersze w „Świerszczyku” 
czy np. takie książki, jak: „Dzień dobry, kró-
lu Zygmuncie” (1973), „Opowieść o arra-
sach” (1969) i wiele innych. Tymczasem 
pisarka intensywnie pracuje i wydaje kolej-
ne utwory.

W dorobku literackim ma również ko-
lędy i pastorałki. I właśnie tym utworom, 
ale też tradycjom świątecznym było poświę-
cone niedzielne spotkanie w Komorowie, 
które odbyło się w miejscowym kościele. 
Ale spotkanie urozmaiciły także dzieci z kla-
sy Renaty Sobczak, które zaśpiewały kolędy 
i pastorałki. 

Autorka ma niebywały dar nawiązywania 
kontaktu z dziećmi. Spotkanie w Komoro-
wie rozpoczęła od opowieści o bożonarodze-
niowej tradycji i świątecznych zwyczajach. 
Dzieci chętnie włączały się i żywo odpowia-

dały na pytania pisarki. Była mowa o tradycji 
dzielenia się opłatkiem, o polskich potra-
wach i drzewku bożonarodzeniowym. 

Spotkanie z Michałowicach również 
odbyło się w kościele. Na spotkanie dzie-
ci przyszły z rodzicami, a nawet z dziad-
kami. Kaplica w michałowickim kościele 
przepełniła się. Pisarka czytała swoje wier-
sze i prozę, recytowała z pamięci długie 
fragmenty swoich utworów, ale również Mi-
ckiewicza, np. „Powrót taty”. Opowiadała, 
jak tworzy. Dzieci słuchały z wielkim zain-
teresowaniem i reagowały spontanicznie.
Następnie odbyło się coś w rodzaju konfe-
rencji prasowej. Młoda publiczność zadawała 
najprzeróżniejsze pytania: - A ile Pani ma lat, 
kto Panią nauczył robić kanapki, a kto kiero-
wać samochodem, jakiego koloru były Pani 
samochody? Czy łazi-
ła Pani po drzewach?
Wanda Chotomski 
opowiadała między 
innymi, że pierwszy 
wiersz napisała w wie-
ku 7 lat. - Jak byłam 
mała, to chciałam zo-
stać taką panią, któ-
ra w cyrku chodzi 
po linie, ale rodzina 
nie pozwoliła mi tre-
nować. Powiedziała, 
że jej utwory bardzo 
spodobały się Jano-
wi Brzechwie. Napisał 
do niej nawet prywat-
ny list zachęcający, 
aby nie przerywała pi-
sania. - Jak mam po-

mysł, to sobie zapisuję, a w nocy piszę, 
bo w dzień mam dużo obowiązków. A po-
mysły biorę z Wisły. / Następnie trzymam 
je w akwarium. / A potem biorę honorarium. 
Ujawniła, że książki pisze bardzo dłu-
go. Na przykład książkę pt. „Dzie-
ci pana Astronoma” pisała trzy lata, 
ale w sumie napisała ponad 200 książek. 
Pisarka została przywitana krótkim wystę-
pem dzieci. Trzy kolędy wykonali uczniowie 
z koła teatralnego ze Szkoły Podstawowej 
w Michałowicach - pod kierunkiem Małgo-
rzaty Jaworskiej, która z ramienia K40 orga-
nizuje spotkania autorskie w Michałowicach, 
jest rzeczniczką K40 w szkole i członkiem 
Rady Szkoły.

Stanisław Szałapak

Dzieci w czasie spotkania z Wandą Chotomską.

Wanda Chotomska wśród dzieci, podpisuje swoje książki. 
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Poezja tanga świetnie wpisuje się w at-
mosferę karnawału. Dlatego styczniowy sa-
lon organizatorki postanowiły poświęcić 
właśnie tangu argentyńskiemu, które wy-
raża rozmaite i bardzo zróżnicowane uczu-
cia: smutek, namiętność, samotność, miłość 
i rozstanie. Takie też wiersze czytali aktorzy: 
Agata Kulesza i Jan Nowicki. 

Ich autorami są znani poeci argentyń-
scy: m.in. Jorge Louis Borgesa, Roberto 
Juarroza, Laury  Cerrato, Vincente Hui-
dobro, Ernesto Sanchez Mojiny. Wspomnę 
tylko, że wiersze te zostały przetłumaczone 
specjalnie dla Krakowskiego Salonu Poe-
zji i są to pierwsze i jedyne przekłady tych 
utworów w Polsce. W wyborze poezji tan-
ga znalazła się również polska poetka Maria 

Pawlikowska-Jasnorzewska, oraz jej wiersze 
z tomu „Dancing”

Sekwencje tematyczne poezji były dzie-
lone występem Klaudiusza Barana, który 
na akordeonie i bandeonie grał tanga jed-
nego z największych kompozytorów tanga - 
Astora Piazzolli.

Krakowski Salon Poezji w Komorowie 
jest imprezą stałą, każdego miesiąca, w wy-
braną niedzielę, o godzinie 12.00 w Pałacu 
w Pęcicach gromadzą się entuzjaści poezji 
i muzyki. 

Na spotkania poetyckie zwykle przycho-
dzi przeszło 150 osób. I są one dobrą okazją 
do słuchania poezji w wykonaniu świetnych 
polskich aktorów. Wstęp na wszystkie salo-
ny jest wolny i każdy może po prostu przyjść 
i posłuchać... 

Kolejne spotkanie w Salonie Poezji od-
będzie się 2 marca. Tym razem organizatorki 
ze Stowarzyszenia K40 zapraszają do słucha-
nia wierszy Edwarda Stachury. 

Patronat nad wszystkimi Salonami Poe-
zji w Komorowie objął Roman Lawrence, 
wójt gminy Michałowice i Elżbieta Smoliń-
ska, Starosta Powiatu Pruszkowskiego, któ-
ra bezpłatnie udostępnia pałac w Pęcicach. 
A także fi rma Blachy – Pruszyński, która 
wspiera wszystkie przedsięwzięcia Stowarzy-
szenia K40. 

BIZ

KULTURA

Dopóki tango trwa...
Podczas kolejnego spotkania w Salonie Poezji Anny Dymnej czytana była poezja tanga. 
Odbyło się 13 stycznia 2008. Gośćmi salonu byli: Agata Kulesza i Jan Nowicki. Klaudiusz 
Baran grał tanga argentyńskie na akordeonie i bandeonie. Spotkanie zorganizowało Sto-
warzyszenie K40.

Podczas styczniowego Salonu Poezji aktorzy czytali wiersze 
poetów argentyńskich.

Kolędy 
w radosnej 
oprawie 
chóru 
Gaudium
W niedzielę, 27 stycznia, w kościele w Ko-
morowie śpiewał kolędy i pastorałki chór 
Gaudium z Białegostoku. Spotkanie zor-
ganizował Roman Lawrence, wójt gminy 
we współpracy z Zarządem Osiedla Komo-
rów i księdzem Andrzejem Perdzyńskim 
proboszczem miejscowej parafi i.

I choć tego dnia wiał silny wiatr, który 
powodował, że gasło światło i przestawały 
działać mikrofony, to mimo wszystko, kon-
cert odbył się. Zebranych powitał Wojciech 
Asiński, który w imieniu organizatorów za-
prosił na koncert. Powitał chór Gaudium, 
który, jak powiedział Wojciech Asiński, 
właśnie niedawno świętował swoją 17 rocz-
nicę istnienia. Podczas występu w Komo-
rowie chórzyści a cappella śpiewali kolędy 
i pastorałki, jak choćby: Z narodzenia Pana, 
Oj maluśki, maluśki, Śpiewajcie i grajcie mu, 
Lulajże Jezuniu i Nad Betlejem. Wykonali 
też kilka angielskich standardów bożona-
rodzeniowych. Interpretacja kolęd w wyko-
naniu chóru Gaudium bardzo podobała się 
zabranym. Artyści zebrali owacje na stojąco. 
Występu chóru Gaudium, mimo niesprzy-
jającej pogody, wysłuchało wielu Komoro-
wian. Po koncercie można było kupić płytę 
– kolędy w wykonaniu Chóru Gaudium.

Chór Gaudium, koncert odbył się w kościele 
w Komorowie. Agata Kulesza i Jan Nowicki.

2 maja i 10 listopada – dni wolne 
od pracy w U.G. Michałowice

Wójt gminy Michałowice informuje, że na pod-
stawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz.1591 ze zm.) i art.130 § 2 Kodeksu pra-
cy zostały ustalone dni – 2 maja i 10 listopada 
– dniami wolnymi od pracy dla pracowników 

Urzędu Gminy w Michałowicach.
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KĄCIK SMAKOSZA

Prawdziwa szynka
Kącik smakosza to nowa rubryka, w której zachęcamy Państwa do dzielenia się swoimi ulubionym, bądź dobrze sprawdzonymi przepisami 
kulinarnymi. Jako pierwszy, swój sposób na przyrządzanie szynki prezentuje Roman Lawrence, wójt gminy.

Został jeszcze czas na przyrządzenie wy-
bornej szynki i ozorów na święta Wielkanocne 
i nie tylko. A oto, co pisze Lucyna Ćwiercza-
kiewiczowa na 200 stronie w swoich „Jedynych 
Praktycznych Przepisach” w wydaniu z 1885 
roku „Solenie szynek, pekefl ejszu, głowizny itd. 

W ogóle w trzech pierwszych miesią-
cach roku, najkorzystniej jest bić bydło i świ-
nie dla zaopatrzenia się w solone mięsiwa aż 
do jesieni….”

„…Szynki najsmaczniejsze są z rocznych 
wie przów podkarmianych dobrze; wykrawając 
ło patki z wieprza tak przednie jak tylne, skóra 
powinna na nich koniecznie pozostać, gdyż ina-
czej żadnej soczystości mieć nie będą. Dlatego 
też szynki robione z karmnych na słoninę wie-
przy, są niesmaczne i suche, gdyż robiąc je, obie-
rają łopatki ze słoniny zbyt grubej na szynki.

Na piętnaście funtów mięsa bierze się funt 
soli i łut saletry, czyli na jeden funt soli łut saletry. 
Tak sól jak saletra powinny być miałko potłuczo-
ne i pomieszane. Najlepiej jest solić tak szynki jak 
pekefl ejsz wołowy, póki mię so jest świeże, ukła-
dać razem szynki, pekefl ejsz i ozory, przesypując 
jeszcze pozostałą od wagi solą, listkami bobkowe-
mi, kolendrem, zielem angielskie i gdzieniegdzie, 
jeżeli kto lubi, wrzucić ząbek czosnku, ale bar-
dzo mało. Soląc same szynki, na każde dwa funty 

soli wsypać ćwierć funta miałkiego cukru, przez 
co nad zwyczaj kruszeją szynki. Ułożone szczel-
nie mię so, przykrywa się denkiem, przyciska 
kamie niami i stawia na jeden lub dwa dni w nie-
zbyt chłodnym miejscu tak, aby się sól rozpuścić 
mogła; następnie wynosi do piwnicy lub w le cie 
do lodowni, jeżeli kto ją posiada; co tydzień naj-
mniej raz należy zajrzeć, przewrócić i prze konać 
się, czy sos słony dostatecznie pod mię so podcho-
dzi, w przeciwnym razie należy sztu ki z wierzchu 
włożyć na spód, a ze spodu na wierzch i tak czę-
sto zmieniać. Ozory są dobre do użycia w dni 10, 
mogą jednak leżeć do czterech tygodni. Peke-
fl ejsz jest do użycia we trzy tygodnie, najlepszy 
jednak we cztery; le żeć może w sosie w lodowni 
kilka miesięcy, w piwnicy dwa do trzech miesię-
cy, tylko pó źniej robi się łykowaty i niesmaczny. 
Szyn ki od czterech do sześciu tygodni mogą le żeć 
w soli stosownie do ich wielkości, wyjąć je wte-
dy z soli, osuszyć na powietrzu przez 24 godzin, 
a potem powiesić w wędzarni na tydzień. Uwę-
dzone szynki powiesić w miej scu suchym, prze-
wiewnym, w cieniu. Szynka na świeżo podana 
bez wędzenia, dobrą jest we trzy tygodnie, nale-
ży ją gotować z wło szczyzną, z początku na du-
żym ogniu, a w koń cu dogotowywać na małym, 
próbując widel cem czy miękka i dolewając wody, 
żeby cią gle cała nią była okryta Wędzoną szynkę 

należy do gotowania na noc namoczyć w zi mnej 
wodzie, obmyć ciepłą i gotować z wło szczyzną, 
gdyby się zdawała za słona, odlać połowę wody 
i dolać świeżej, jeżeli ma być jedzona na zimno, 
to dopiero po zupełnym wystudzeniu wyjmuje 
się z sosu, a będzie daleko soczystsza. W mie-
ście, gdzie potrzeba miejsca i ambaras w soleniu 
większy, można jeden lub dwa kawały pekefl ej-
szu i parę ozorów nasolić w dużej misce, postę-
pując jak wyżej, a bę dą również wyborne, należy 
tylko wtedy, co dzień przewracać w soli, bo przez 
brak soku może stracić na smaku. Na Litwie, 
gdzie są wyborne wędliny, biorą saletry 2 łuty 
na funt soli i oprócz innych korzeni tłuczone go-
ździki szczególniej do ozorów, co ozorom nada je 
ostry i aromatyczny smak – do szynek ko niecznie 
brać cukier, na funt soli ćwierć fun ta, ale saletry 
dosyć łut 1.”

Smacznego, Roman Lawrence
Łut to dawna jednostka miary masy. Jego war-
tość w zależności od stulecia i miejsca wynosiła 
od 10 do 50 gramów. W Polsce wynosiła 12,65625 
grama.
Funt to jednostka masy wywodząca się od rzym-
skiej libry. Jako jednostka masy funt w różnych 
krajach miał inną wagę. W Królestwie Polskim 
funt nowopolski wynosił 0,405504 kg.

Mazowszacy
W niedzielę, 20 stycznia br. o godzinie 12.00, 
w kościele pod wezwaniem Apostołów Piotra 
i Pawła w Pęcicach rozpoczął się koncert 
kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu 
„Mazowszacy”.

Zabrzmiały czyste, silne, dobrze wyszko-
lone głosy. Tym większe zrobiło to wraże-
nie, że miejscem występu był klasycystyczny 
kościół w Pęcicach – zabytek klasy zerowej, 
zaprojektowany przez Piotra Aignera, słyn-
nego architekta z początku XIX wieku.

W skład „Mazowszaków” wchodzą byli 
soliści chóru i baletu Państwowego Zespo-
łu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. 
Tadeusza Sygietyńskiego.

St. Sz.

Występ zespołu Mazowszacy

Fiesta Loca
Koncert zespołu Fiesta Loca (Szalona Impreza) rozpoczął nowy sezon muzyczny w naszej 
gminie. W atmosferze gorącej muzyki latynoskiej mieszkańcy Komorowa spędzili jeden 
z sobotnich wieczorów karnawału. Właściciel kawiarni Art Cafe serwował znakomite ciast-
ka, kawę i herbatę.

W sobotni wieczór Roman Lawrence, 
wójt gminy Michałowice, zaprosił mieszkań-
ców Komorowa i okolic na koncert nowo-
roczny, który jednocześnie był początkiem 
nowego sezonu muzycznego. Wystąpił ze-
spół Fiesta Loca, co po polsku znaczy: Sza-
lona Impreza.

Koncert odbył się w sali gimnastycznej 
szkoły w Komorowie. Właściciel kawiar-
ni Art Cafe przygotował znakomite ciastka, 
kawę i herbatę. 

Przed koncertem zespołu Fiesta Loca 
głos zabrała również Wanda Kłosińska, dy-
rektor biblioteki w Komorowie, która przy- pomniała idę postawienia ławeczki z rzeźbą 

Marii Dąbrowskiej. Powiedziała, że ten po-
mysł zrodził się podczas obchodów roczni-
cowych biblioteki, które odbyły się dwa lata 
temu. Teraz jest czas – powiedziała Wanda 
Kłosińska, aby przejść do działania i zachę-
cała wszystkich zebranych do wsparcia fi -
nansowego tej inicjatywy.

Oto konto na rzecz budowy ławki Marii 
Dąbrowskiej: Bank Spółdzielczy w Raszynie 
o/ Komorów, numer konta:

15 8004 0002 3003 0014 5264 0001

BIZ

Roman Lawrence, wójt gminy, wita zebranych i zaprasza 
do wspólnej zabawy. 

Bawiono się przy muzyce zespołu Fiesta Loca.
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Piekarnia U Pycha była jedną z pierw-
szych prywatnych inicjatyw w Komorowie. 
Wybudował ją Eugeniusz Pych, mistrz pie-
karnictwa, który zawodu uczył się i zrobił 
papiery mistrzowskie jeszcze w czasie woj-
ny. A w piekarniczym biznesie wystartował 
w 1947 roku, kiedy otworzył piekarnię w Pa-
słęku na Mazurach.

Pasją pieczenia chleba zaraził swoją ro-
dzinę. Jego młodszy brat Zdzisław też został 
piekarzem. Dziś wraz z synem Jarosławem 
prowadzą piekarnię w Michałowicach. Rów-
nież najstarsza córka prowadziła piekarnię. 
Kolejnym piekarzem w rodzinie był szwa-
gier, który także pierwsze kroki w zawodzie 
stawiał u Eugeniusza Pycha. Piekarzy w ro-
dzinie Pychów jest wielu. I gdy córka Teresa, 
w 1975 roku wyszła za mąż i wraz z mężem 
Andrzejem Klimkiewiczem, zajęli się pro-
wadzeniem piekarni, to nawet nie przyszło 
im do głowy, aby zmienić nazwę. Andrzej 
Klimkiewicz wspomina słowa teścia, któ-
ry powtarzał, że aby dobrze prowadzić pie-
karnię, trzeba nauczyć się fachu. Wprawdzie 
z wykształcenia jest technikiem samocho-
dowym, ale mimo to piekarnia pochłonęła 
go bez reszty. Zdobył papiery mistrza pie-
karnictwa i dziś mówi o sobie z przekona-
niem, że jest piekarzem. Lubi tę robotę, 
i nawet wczesne wstawanie nie jest dla nie-
go takie dolegliwe. Andrzej Klimkiewicz 
piekarnię otwiera o 5.30 i wciąż ogarnia go 
radość, gdy czuje zapach gorącego, świe-
żego chleba... Cieszy go, że ma klientów, 

którzy czują podobnie, bo stale przycho-
dzą między 5.30 – a 6.00. Pewien pan dok-
tor zawsze jest przed szóstą. Przychodzi też 
starsza pani, która zwykle mówi, że uwiel-
bia poranki, szczególnie zimą, gdy leży świe-
ży śnieg, a ona pierwsza robi na nim ślady. 
Cieszą go rozmowy z pierwszymi klientami, 
wtedy jeszcze jest luźno, nie ma kolejki. Naj-
więcej klientów w piekarni pojawia się przed 
ósmą, wtedy obsługuje klientów nawet szef, 
czyli on sam.

Żona pana Andrzeja na szczęście nie musi 
wstawać tak wcześnie, bo zajmuje się zaopatrze-
niem sklepu. Ale przyznaje, że wczesne wstawa-
nie to w jej rodzinie 
chleb powszedni. 
Ojciec wcześnie 
wstawał. Pamię-
ta z dzieciństwa, 
jak ojciec przy-
chodził do domu 
wcześnie rano 
i przynosił świeże 
bułki. Jedli je jesz-
cze w łóżkach. 
Wtedy piekar-
nia była za ścianą 
– dodaje pani Te-
resa. Pamięta też 
odgłosy maszy-
ny do mieszania 
ciasta. Te wspo-
mnienia zachowa 
na całe życie.

W latach 90. Eugeniusz Pych przeszedł 
na emeryturę i wtedy piekarnię objęli pań-
stwo Klimkiewiczowie, pomaga im jesz-
cze córka Marta. I przyznają, że dziś, aby 
biznes mógł dobrze prosperować nie wy-
starczy, aby była tylko piekarnia. Dlatego 
właściciele postanowili rozszerzyć asorty-
ment. Zatem w piekarni U Pycha można 
kupić nie tylko świeży chleb i bułki, cia-
sta, nabiał i cały asortyment spożywczy, 
ale także owoce i warzywa. I jak przyznaje 
pan Andrzej jego domeną jest piekarnia, 
a żony – sklep. Ostatnio wymienione zo-
stały regały na pieczywo, i gdy tylko jakiś 
klient zapyta o konkretny towar, którego 
akurat nie ma w sprzedaży, to pani Teresa 
zaraz zamawia i już jest. Ważne jest – jak 
mówi pan Andrzej – aby nasi klienci byli 
zadowoleni. – Mamy swoich stałych klien-
tów. I nie możemy ich zawiść. I tak jest, je-
śli chodzi o towar w sklepie jak i przede 
wszystkim o nasze pieczywo.

Pan Andrzej piekarnie prowadzi 
już przeszło trzydzieści lat i mówi, że wszy-
scy go tu znają. W Komorowie mieszka 
od 1958 roku, tu skończył szkołę podstawo-
wą. Kiedyś mieszkał przy Marii Dąbrow-
skiej. Pamięta czasy, gdy przy tej ulicy 
stało tylko trzynaście domów, i tyle tylko 
było numerów. I kilka domów przy ulicy 
Mazurskiej. A do stacji kolejki WKD pro-
wadziła błotnista droga wśród ugoru.

I to też sprawia, że w sposób szcze-
gólny dba o jakość pieczonego pieczywa. 
Przychodzą do niego stali klienci, tacy, 
z którymi zna się od lat. I czuje, że to zobo-
wiązuje. Jakość jest dla niego najważniej-
sza. Dziennie zużywa 600 – 700 kg mąki, 
piecze 1300 – 1400 bochenków chleba.

Nasz chleb – Twoje zdrowie
Eugeniusz Pych pomimo socjalistycznych realiów otworzył piekarnię w 1974 roku. Dla Komorowian piekarnia U Pycha przy ulicy Kotoń-
skiego to była możliwość kontaktu z prawdziwym prywatnym biznesem. A w tamtych czasach nie było to takie wcale typowe. Teraz prowadzi 
ją już pokolenie jego dzieci: Andrzej Klimkiewicz z żoną Teresą z domu Pych. Do przejęcia pałeczki szykuje się już kolejne pokolenie, bo 
pomaga im młodsza córka Marta.

Piekarnia U Pucha w Komorowie.

Teresa i Andrzej Klimkiewicz.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
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INFORMACJE LOKALNE

Zredagowała: Beata Izdebska-Zybała

e-mail: beataizdebska@w-n.pl

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

fax: 022 723 81 78 wew. 190 

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

Telefony bezpośrednie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W PRUSZKOWIE
telefon alarmowy 022 758 77 01

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

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

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

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

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

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

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

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

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


