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STABAT MATER DOLOROSA
13 marca, niedzielny wieczór, kościół parafialny
Postacie artystów pogrążone w scenerii klasztornego
w Michałowicach.
mroku, tylko od ołtarza bije światło. Misterium przekaW półmroku świątyni, do ołtarza oświetlonego świezane w surowej scenerii, bez teatralnych rekwizytów
cami w procesyjnym szeregu podchodzą artyści, śpiezanurzyło ludzi w samotności kontemplacji. Czas sawacy z Warszawskiego Chóru Kameralnego "Musica
motnego dramatu Bożej Matki zatrzymał w samotnych
Sacra". Odziani w czarne zakonne habity szepcząc
sercach bieg czasu. Ciszę przerywa rozbłysk oświetle"Ave Maria, gratia plena, Dominus te cum" rozchodzą
nia wnętrza kościoła. Zgromadzona publiczność wstasię na boki ołtarza. Miejsce dyrygenta zajmuje Paweł
je, stan cichej kontemplacji powoli przemienia się
Łukaszewski, a przy fortepianie zasiada jazzowy imw dziękczynną burzę oklasków. Owacja na stojąco —
prowizator Włodek Pawlik — kompozytor misterium.
najcenniejsze z podziękowań dla artystów.
W kościele, zapełnionym po brzegi, panuje przejmująMisterium Stabat Mater wykonane przez zaproca cisza i rozpoczyna się Misterium Stabat Mater.
szonych artystów nie daje się obecnie sklasyfikować
Przed nadchodzącym Triduum Paschalnym, twórca miw żadnym z nurtów sztuki. Wymaga nie tylko artysterium Włodek Pawlik będzie nas prowadził ścieżką
stycznej wrażliwości, wyobraźni, ale przede wszystswojej artystycznej i duchowej wyobraźni. Kantor —
kim refleksyjności i duchowości. Połączenie dwóch
Sebastian Gunerka roztak odległych od siebie
poczyna pięknym, czyświatów, świata benestym głosem kontempladyktyńskiej
sztuki
cyjny śpiew
i franciszkańskiego miStabat Mater dolorosa
stycyzmu z artystycznym
Luxta crucem lacrimosa
indywidualizmem
Dum pendebat Filius.
i współczesnym impreBędziemy uczestniczyć
sjonizmem muzycznym,
w ośmiu częściach mistezaowocowało zamyślerium złożonych na wzór
niem słuchaczy o kilku
mszy świętej. Chór męnieprzemijających
skich i żeńskich głosów
i ważnych sprawach.
w klasycznym brzmieniu
A są to dwa te same
gregoriańskiego chorału,
światy
wypływające
w prostym śpiewie uciszył
z
naszej
chrześcijańskiej
koncert chóru “Musica Sacra” w kościele parafialnym w Michałowicach
serca słuchaczy, by chwilę
tradycji Europy.
później modlitewnym tonem zanurzyć ich w kontemKilka słów o artystach którzy wystąpili u nas. Zespół
placji. Zawieszony bezkres czasu. Chór milknie, prze"Musica Sacra" powstał w 1999 roku. Wywodzi się
raźliwą ciszę osamotnienia powoli zaczyna przenikać
z chóru Akademii Teologii Katolickiej — obecnie
ton fortepianu. W tonie lirycznym, chwilę poźniej draUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Chómatycznym, przywołuje ból serca Matki, gdy na krzyżu
rzyści, którzy w nim występują to "absolwenci" tego
Syn jej mrze. Fortepian przeraźliwie milknie. Ponownie
chóru, posiadają już wieloletnie doświadczenie artypodnoszą się głosy chóru w naturalnym, statycznym
styczne. Nagrali szereg płyt z utworami współczesnych
brzmieniu chorału i prowadzą słuchaczy w inny metafijak i romantycznych kompozytorów. Zespół występozyczny wymiar. Po chwili milczenia chorał wspomaga
wał na wielu festiwalach w kraju, jak i za granicą. Jest
ascetyczny, harmonijny dźwięk fortepianu. Chorał odlaureatem wielu nagród. O jego pozycji świadczy fakt,
pływa, opuszczony przez chór artysta ucieka w samotne,
że wystąpi przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II
wielominutowe, porwane narracje fortepianu. Zamiera
w maju na uroczystości 85 rocznicy urodzin. Od poi ponownie pokornie wtóruje chórowi, wsłuchany w łaczątku chórem kieruje jego dyrektor artystyczny i dycińskie słowa O quam tristis et afflicta …. Czas wydaje
rygent Paweł Łukaszewski. Ukończył Akademię Musię płynąć w nieskończoność, powtarzane słowa płyną
zyczną w Warszawie, a także Podyplomowe Studium
jak łzy. Brzmi modlitewna nuta zamykająca odwieczną,
Chórmistrzowskie przy Akademii Muzycznej w Bydziemską prośbę do Chrystusa o niebo pełne chwały.
goszczy. Jest znanym kompozytorem młodego pokoleQuando corpus morietur,
nia, jego utwory były wykonywane niemal we wszystFac, ut animae donetur
kich krajach Europy, również w Chinach, Izraelu, KaParidisi gloria. Amen.
nadzie, Stanach Zjednoczonych i w Korei Południo-

1

Sabat Mater Dolorosa

wej. Maestro Paweł Pawlik jest znanym jazzowym pianistą, jazzowy improwizatorem z krwi i kości. Występuje w Polsce i zagranicą.
Roman Lawrence
STABAT MATER DOLOROSA
Jacopne da Todi
Stoi Matka obolała,
Łzy pod krzyżem przepłakała,
Gdy na krzyżu Syn jej mrze.
Jakże w duszy jest zmartwiona,
Zasmucona, zachmurzona,
Aż ją poprzeszywał miecz2.
Jakże smutnej i strapionej
Matce tej Błogosławionej
Jednorodzonego mieć
I nie łamać się ginącej
Tej pobożnej, tej widzącej
Jednorodzonego śmierć.
Co za człowiek, co nie płacze,
Kiedy Matkę tę zobaczy
W udręczeniu — w takim, o
Kto niezdolny współczuć czule
Bólom Matki Syna bóle?
Czy ma takie serce kto?
Widzi Matka: Syn Jej, Jezus
Bicze przyjął i krzyż przeniósł
Za calutki ludzki grzech.
Widzi słodkie swe Rodzone
Tak śmiertelnie opuszczone,
Jak ostatni traci dech.
Matko, źródło ukochania,
Daj mi siłę współczuwania
Tylu bólom, żalom Twym.

Panno z Panien Najjaśniejsza,
Już mi nie bądź boleśniejsza,
Tylko daj i mnie łzy lać
Niech Chrystusa śmierć przeniosę,
Mękę zniosę do pomocy,
Niech to przejdę jeszcze raz
Zrób mnie zbitym, poranionym,
Uwięzionym, przepojonym
Krzyżem Syna, Syna krwią.
Płomień ognia mnie nie spali:
Najjaśniejsza mnie ocali
Na ten ostateczny Sąd.
Chryste, a gdy i Ty wyjrzysz,
Daj przez Matkę i mnie przybyć
Do zwycięskich Twoich palm.
A gdy ciało będzie zmarłe,
Spraw, niech duszy będą dane
Twoje nieba pełne chwał. Amen.
Przekład Mirona Białoszewskiego
Autorswo Stabat Mater Dolorosa jest przypisywane
Jacopone da Todi (1230-1306), włoskiemu poecie
i mistykowi franciszkańskiemu, twórcy Pieśni duchownych i traktatów o życiu wewnętrznym. Jego pisma
przeniknięte są ideą świętego ubóstwa i gorącej miłości do Chrystusa — Odkupiciela. Przypisywana mu
słynna sekwencja Stabat mater dolorosa ukazuje scenę opłakiwania ukrzyżowanego Zbawiciela przez Bożą Matkę. Polskie przekłady hymnu znane są od połowy XVI wieku. Kancjonał Walentego z Brzozowa pochodzi z 1554 roku.

ALLELUJA!

Serce sobie upodoba,
U Chrystusa kochać Boga;
Sercu memu spraw to Ty
Matko Święta, niechby ono
Przybijano i dręczono,
Niech zasiłki Twoje ma.
Zrób mnie godnym uproszenia,
Udzielenia, udręczenia
Z Twego Rodzonego ran
Daj pobożnie z Twymi łzami
Mieć Twój ból z Ukrzyżowanym,
Póki tym nie przejmiesz mnie.
Niech pod krzyżem z Tobą stoję,
Niech łzy Twoje będą moje,
Tego twego płaczu chcę
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Leonardo da Vinci “Ostatnia Wieczerza” Fresk na murze refektarzu klasztoru
Dominikanów przy Santa Maria delle Grazie w Mediolanie

Z okazji nadchodzącej
WIELKANOCY
pogodnych, radosnych, wiosennych
Świąt, pełnych szczęścia i miłości
Życzą
Przewodniczący Rady, Radni
oraz Wójt Gminy Michałowice

Spotkanie Wielkanocne Seniorów

SPOTKANIE WIELKANOCNE SENIORÓW
W deszczowe piątkowe popołudnie 18 marca
spotkaliśmy się w świetlicy w Nowej Wsi. Gospodni
Pani Sołtys Jadwiga Bazga przywitała zebranych i
złożyła życzenia świąteczne licznie zgromadzonym przy
świątecznie przystrojonym stole seniorom i ich
gościom. Nad całością uroczystości troskliwie czuwała
Pani Barbara Raczyńska, od kilkunastu lat z ramienia
gminy koordynująca działania na rzecz gminnych
seniorów, mówiących o niej ciepło "nasza Pani Basia".
Pomagały Jej Panie, dzięki nim na stole królowała
pyszna sałatka jarzynowa, smakowite ciasta i gorąca
herbata. Uroczystość zaszczycili Ksiądz Marek Pawlak,
który poprowadził modlitwę i pobłogosławił obecnych,
Wójt Pan Roman Lawrence w imieniu swoim i Rady
Gminy złożył Seniorom życzenia Wielkanocne. Przybyli
również Zastępca Wójta Pan Justyn Kwietniak, radni
Pani Elżbieta Tomczak oraz Pan Mirosław
Walendowski. Uroczystość ozdobiły recytacje wierszy
Konopnickiej, Lechonia i Kasprowicza w wykonaniu
Pani Barbary Bronisz z Granicy oraz wspólne
śpiewanie pieśni pasyjnych.
W Gminie Michałowice mieszka blisko 300 seniorów,
którzy należą do kół w Michałowicach, Komorowie i

Nowej Wsi. Spotykają się regularnie, nierzadko przy
własnoręcznie
przygotowanych
smakołykach.
Organizują wakacyjne wyjazdy nad morze, a także
dalsze wycieczki, niedługo do Wilna i Trok.
Najważniejsze jest to, że chcą się spotykać, śpiewać,
recytować, dyskutować i po prostu być ze sobą.
Działalność kół Seniorów jest możliwa dzięki środkom
zarezerwowanym w gminnym budżecie.
Kolejne spotkania wielkanocne seniorów odbędą się
2 kwietnia w Michałowicach i 3 kwietnia w Komorowie.
Ewa Borzymowska

WIELKA WODA
Nie tak dawno przekopywaliśmy się przez zaspy w
kilkunastostopniowym mrozie. Kilka dni temu przyszło
upragnione ocieplenie i ruszyły wiosenne wody. Ich
poziom wzrósł gwałtownie podczas ostatnich ulewnych
deszczów. Zmarznięta ziemia nie przyjmuje ich
nadmiaru i miejscami, zwłaszcza na łąkach, pojawiły się
rozlewiska. Na szczęście nie ma zagrożenia na
komorowskim zalewie, który jest codziennie
monitorowany przez gminny sztab kryzysowy.

Zastępca Wójta Justyn Kwietniak nad zalewem w Komorowie

Wójt Gminy Michałowice Roman Lawrence informuje
mieszkańców, że w związku z zapowiadanym gwałtownym
ociepleniem połączonym z intensywnymi opadami
deszczu, co może spowodować wystąpienie zjawisk
powodziowych, podjęte zostały następujące działania:

1. Powołany został zarządzeniem Wójta Gminny
Sztab Kryzysowy w skład którego weszli
Zastępca Wójta Pan Justyn Kwietniak, Pan
Kazimierz Wojciechowski oraz Pan Piotr
Pacyna.
2. Zabezpieczone zostały worki na piasek w ilości
800 szt. - w przypadku większego zagrożenia
istnieje możliwość pozyskania większej ilości od
straży pożarnej.
3. Zabezpieczony został dostęp do środków
transportu, w tym taboru asenizacyjnego oraz
źródło pozyskania piasku.
4. Sprawdzono działanie mechanizmu zamknięcia
jazu na zalewie w Komorowie Wsi.
5. Postawiono w stan gotowości Ochotniczą Straż
Pożarną w Nowej Wsi.
6. Monitorowany jest poziom wody na głównych
ciekach płynących przez teren Gminy
Michałowice.
Cały czas służby gminne działają w ścisłym
porozumieniu z Powiatowym Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Pruszkowie, na czele którego stoi
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
Andrzej Ratyński, a jego zastępcami są Waldemar
Pielat, kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatu Pruszkowskiego oraz Komendant
Powiatowy Policji Jacek Kędziora.
Ewa Borzymowska
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Uchwały i stanowiska Rady Gminy Michałowice

UCHWAŁY I STANOWISKA RADY GMINY MICHAŁOWICE
XXVIII Sesja Rady Gminy dn.10 marca 2005r.
Uchwała Nr XXVIII/236/2005

Dotycząca wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez
miasto stołeczne Warszawa zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Uchwała z uwagi na wynikające z niej konsekwencje finansowe dla gminy i bezpośrednio dla
mieszkańców była przedmiotem bardzo poważnej
dyskusji na posiedzeniach komisji Rady Gminy
i na sesji Rady Gminy Michałowice. Stąd też przeprowadzone zostało glosowanie imienne w sprawie jej uchwalenia. Ośmiu radnych było za jej
przyjęciem, dwoje się wstrzymało, a troje było
przeciw jej przyjęciu. Całej sprawie zaopatrzenia
w wodę mieszkańców poszczególnych miejscowości w naszej gminie zostanie poświęcone specjalne
wydanie biuletynu gminy.
Uchwała Nr XXVIII/237/2005

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych
i wyrażenia zgody na podpisanie umów w 2005 roku na budowę kanalizacji sanitarnej nie zrealizowanej zgodnie z WPI w 2004 roku.
Uchwała upoważnia Wójta Gminy do realizacji
w 2005 roku budowy kanalizacji sanitarnej w:
- w Komorowie Wsi: w ul. Głównej, Alei Starych Lip, Bugaj i w ciągu pieszo-jezdnym,
- w Komorowie Osiedlu: w ul. Zamojskiego
i 3 Maja,
- w Granicy: w ul. Jodłowej, Reja i Pruszkowskiej,
- w Nowej Wsi: w ul. Wiosennej, Kwiatowej,
Głównej i Orlej,
- w Opaczy Kolonii: w ul. Różanej, Ewy, Środkowej i Akacjowej,
- w Opaczy Małej i Michałowicach: w ul. Targowej i Polnej

mości przed wybudowaniem urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, a wartością nieruchomości po ich wybudowaniu.
§2
Traci moc uchwała Nr XXVII/ 231/2005 Rady
Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ dr Jacek Sierak
Obszerna informacja o opłatach zawarta jest
w artykule ". Opłaty adiacenckie"
Uchwała Nr XXVIII/239/2005

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Pruszków w sprawie realizacji budowy kanału sanitarnego w ul. Andrzeja na odcinku od ul. Ewy do ul. Stawowej w Pruszkowie
Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy Michałowice do podpisania porozumienia z m. Pruszkowem, którego celem jest realizacja wspólnej inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego
w ul. Andrzeja w Pruszkowie. Po jej zakończeniu
będzie możliwe wybudowanie kanału tłoczącego
ścieki z terenu Pęcic, części Pęcic Małych, Suchego Lasu i Sokołowa do kanału sanitarnego
w Pruszkowie.

Uchwała Nr XXVIII/238/2005

Uchwała Nr XXVIII/240/2005

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 146 ust.
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r.
Nr 261, poz. 2603), Rada Gminy Michałowice
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się na terenie Gminy Michałowice
stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 50% różnicy między wartością nierucho-

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/226/2005 Rady
Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005r.
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Michałowice na
2005 rok
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Uchwała zmienia uchwałę podjętą na
XXVII sesji Rady Gminy z uwagi na konieczność uzupełnienia jej podstawy prawnej
o ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych oraz konieczność zachowania
dodatków funkcyjnych dla nauczycieli w niezmienionej wysokości z uwagi na zawarte z nimi wcześniej umowy o pracę.

Uchwały i stanowiska Rady Gminy Michałowice

Uchwała Nr XXVIII/241/2005

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie systemu stypendialnego wprowadzona została
ustawą z dnia 26 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych nałożyła na gminy obowiązek ustanowienia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.. ".
Obecnie prowadzi się dwa rodzaje pomocy materialnej dla uczniów:
- pomoc materialna o charakterze socjalnym,
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym,
Regulamin określa rodzaje i uprawnienia dla
uzyskania pomocy materialnej oraz warunki
otrzymania świadczenia. Pomoc o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie
Gminy Michałowice: uczniom szkół publicznych
i niepublicznych; słuchaczom kolegiów nauczycielskich, języków obcych i pracowników służb
społecznych; wychowankom... Pomoc przysługiwać będzie w przypadku gdy maksymalna miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
wynosi 316 zł netto. Więcej informacji można uzyskać od dyrektorów gminnych szkół oraz na stronie internetowej gminy.
Uchwała Nr XXVIII/242/2005

uchylająca uchwałę Nr XVII/84/99 Rady Gminy
Michałowice z dnia 22 października 1999 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej w zakresie dodatków mieszkaniowych
Znowelizowana ustawa o dodatkach mieszkaniowych w art. 7 dodała nowy ust. 1a na podstawie
którego wójt gminy może upoważnić inną osobę
do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego. W związku z powyższym uchwała Nr
XVII/84/99 stała się bezprzedmiotowa.
Uchwała Nr XXVIII/243/2005

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem
Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś
Rada Gminy upoważniła się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia na okres 10 lat umowy
dzierżawy pomiędzy Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś z siedzibą w Nowej
Wsi gm. Michałowice a Gminą Michałowice części nieruchomości zabudowanej budynkiem —
remizą strażacką, stanowiącej działkę nr ew.
355/1, położonej w Nowej Wsi przy ul. Głównej
nr 2, na cele związane z działalnością społeczno-kulturalną i oświatową Gminy Michałowice.
W konsekwencji podjętej uchwały zostanie pod-

pisana umowa, w oparciu o którą gmina będzie
mogła korzystać z budynku OSP w Nowej Wsi na
cele kulturalne i inne związane z realizacją zadań
własnych gminy. W zamian za powyższe gmina
przeprowadzi termomodernizację budynku OSP
oraz wykona remont dachu na budynku — wymieni pokrycie z płyt eternitowych na blachodachówkę. OSP przeznaczy na ten cel ze swoich
środków 50.000 zł, a pozostałą kwotę remontu
poniesie gmina.
Uchwała Nr XXVIII/244/2005

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na
terenie Gminy Michałowice
Na wniosek mieszkańców Gminy nadano istniejącym drogą nazwy:
- ulica Dziewanny w Granicy,
- ulica Dzikiej Róży w Granicy,
- ulica Zofii w Opaczy Kolonii.
Wójt Gminy nie zaakceptował nadania nazwy
ulicy Bluszczu w Granicy, mieszkańcy powinni
wskazać dla swojej ulicy inną nazwę.
STANOWISKO NR 3

w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej
z inicjatywy społecznej mieszkańców
§1
Rada Gminy Michałowice zobowiązuje Wójta
Gminy do prowadzenia inwestycji polegającej na
budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej zapewniając dofinansowanie w wysokości do 90 % inwestycji jako wsparcie inicjatywy społecznej mieszkańców gminy Michałowice na zasadach określonych w załączniku do niniejszego stanowiska.
§2
Traci moc stanowisko Nr 1/2005 Rady Gminy
Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej z inicjatywy społecznej mieszkańców.
§3
Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ dr Jacek Sierak
Załącznik do Stanowiska Rady Gminy
Nr 3/2005 z dnia 10 marca 2005 r.

1. Gmina Michałowice zobowiązuje się do prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacji sanitarnej zapewniając finansowanie w wysokości do 90% kosztów inwestycji jako wsparcie inicjatywy społecznej mieszkańców gminy w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na zasadach określonych w pkt 2, 3 i 4.
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2. Finansowanie określone w pkt. 1 obejmuje:
1) grawitacyjne kolektory uliczne (w tym odbudowa nawierzchni ulic), urządzenia towarzyszące oraz przykanaliki domowe do
pierwszej studzienki rewizyjnej na terenie
nieruchomości w odległości do 2,00 m od
granicy działki z ulicą.
2) ciśnieniowe rurociągi uliczne wraz z odcinkiem przykanalika do studzienki pompowej, studzienką pompową usytuowaną do
2 m od granicy działki z ulicą, pompą ciśnieniową i instalacją zasilania elektrycznego opomiarowanej licznikiem właściciela
posesji.
3. Gmina Michałowice zobowiązuje się do sfinansowania w całości:
1) kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę rurociągu ulicznego i przyłączy indywidualnych. Opracowanie dokumentacji dla
przykanalików indywidualnych będzie realizowane przez gminę w przypadku ich
budowy w jednym procesie inwestycyjnym
wraz z kolektorem ulicznym,
2) kosztów obsługi geodezyjnej inwestycji.
4. Gmina zawrze umowy cywilno-prawne
z uczestnikami budowy sieci kanalizacyjnej.
5. Prowadzenie inwestycji, o których mowa
w Stanowisku, uzależnione jest od:
1) warunków technicznych wynikających
z programu kanalizacji, projektu technicznego i dotychczasowego stanu realizacji
budowy sieci kanalizacyjnej,
2) zadeklarowania udziału mieszkańców
w partycypacji w kosztach inwestycji w formie zawarcia umowy cywilno prawnej —
w ilości minimum 70% działek zabudowanych,
3) rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić po wpłacie minimum 70% zadeklarowanych wpłat.
6. Ustala się, że wysokość partycypacji finansowej uczestnika inicjatywy społecznej w kosztach budowy kanalizacji w Gminie Michałowice, o której mowa w stanowisku wynosi
4 700 zł, a w przypadku budowy w indywidualnym procesie inwestycyjnym wysokość
partycypacji finansowej wynosi 3 600 zł. Po
wniesieniu opłaty Wójt jest zobowiązany do
nienaliczania opłaty adiacenckiej, o której
mowa w uchwale Rady Gminy Michałowice
Nr XXVIII/238/2005 z dnia 10 marca 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
W uzasadnionych przypadkach, z osobami
będącymi w trudnej sytuacji życiowej, zawiera się odrębne umowy w części dotyczącej
wysokości partycypacji finansowej.
7. Kwoty partycypacji są niezależne od technicznego sposobu odprowadzenia ścieków oraz
kosztów inwestycji w poszczególnych ulicach.
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8. Wymieniony w pkt 6 udział należny jest:
1) od każdego użytkownika mającego obowiązek zawarcia umowy na odbiór ścieków,
2) w przypadku budownictwa zorganizowanego od każdego budynku lub lokalu w budynku bliźniaczym lub wielorodzinnym,
3) w przypadku budownictwa innego niż
mieszkaniowe partycypacja w kosztach naliczana będzie jako iloczyn kwot wymienionych w ust. 1 i współczynnika obliczonego jako iloraz planowanego zrzutu ścieków i średniego dobowego zużycia wody
przez gospodarstwo domowe,
9. W szczególnie uzasadnionych społecznie
przypadkach koszt partycypacji może być
rozłożony na raty.
10. Gmina Michałowice przyjmuje następujące
zasady funkcjonowania pompowni indywidualnych:
1) urządzenia pompujące pozostają na stanie
majątkowym Gminy,
2) Gmina zapewnienia sprawne działanie
urządzeń pompujących należących do odbiorcy ścieków- Gminy, w tym serwis i wymianę pomp,
3) zapewnienie sprawnego działania przyłącza energetycznego należy do właściciela
nieruchomości,
4) taryfa za zrzut 1 m3 ścieków dla dostawców ścieków będzie pomniejszona o koszt
energii potrzebnej do przepompowywania
ścieków w 2005 roku o 17 groszy,
5) w przypadku braku energii elektrycznej
ponad dobę z przyczyn niezależnych od
właściciela nieruchomości, wywóz ścieków
z pompowni zapewnia eksploatator sieci
kanalizacyjnej
11. Decyzję o rozpoczęciu inwestycji, o której
mowa w stanowisku, podejmuje Wójt Gminy
w ramach upoważnień udzielonych przez
Radę Gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ dr Jacek Sierak
W stosunku do stanowiska obowiązującego w
poprzednich latach w stanowisku przyjętym na
XXVIII sesji najważniejszą zmianą jest
obowiązek zadeklarowania udziału w kosztach
inwestycji przez min. 70% właścicieli
zabudowanych działek oraz wpłacie min. 70%
zadeklarowanych wpłat.
STANOWISKO NR 4

w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej
z inicjatywy społecznej mieszkańców
1. Gmina Michałowice zobowiązuje się do prowadzenia inwestycji polegającej na budowie
ulicznej sieci wodociągowej zapewniając fi-
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nansowanie w wysokości do 70% kosztów
budowy sieci ulicznej jako wsparcie inicjatyw
społecznych gminy w zakresie budowy wodociągów z zastrzeżeniem pkt 2, 3, 4, 5 i 6.
2. Gmina Michałowice zobowiązuje się do sfinansowania w całości:
1) kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę rurociągu ulicznego,
2) kosztów obsługi geodezyjnej inwestycji,
3) kosztów ewentualnych przecisków,
4) kosztów rozbiórki i odtworzenia nawierzchni trwałych.
3. Ustala się udział mieszkańca w wysokości
1 750 zł od każdego budynku lub lokalu z oddzielnym wodomierzem.
4. Gmina zawrze umowy cywilno-prawne
z uczestnikami budowy sieci wodociągowej.
5. Prowadzenie inwestycji, o których mowa
w stanowisku uzależniona jest od:
1) uwzględnienia jej w wieloletnich planach
inwestycyjnych,
2) warunków technicznych wynikających
z programu wodociągowania, projektu
technicznego i dotychczasowego stanu realizacji budowy sieci wodociągowej,
3) zadeklarowanie udziału mieszkańców
w pokryciu kosztów inwestycji minimum
od 70% działek zabudowanych,
4) rozpoczęcia robót budowlanych może nastąpić po wpłacie minimum 70% zadeklarowanych wpłat.
6. Decyzje o rozpoczęciu inwestycji, o których
mowa w stanowisku, podejmuje Wójt Gminy
w ramach budżetu uchwalonego przez Radę
Gminy.
7. W przypadku:
1) budowy przyłącza wodociągowego (przez
właściciela działki lub mieszkańca) w ulicy w której sieć wodociągowa została wybudowana w latach ubiegłych udział
mieszkańca wynosi jak w pkt. 3.
2) budowy przez właściciela lub właścicieli
działek odcinka sieci i przyłączy wodociągowych w drogach dojazdowych stanowiących własność prywatną udział mieszkańca wynosi 1.500 zł od każdego planowanego lokalu w budynku jedno i wielorodzinnym.

3) budowy przyłącza dla zakładów zużywających więcej niż średnie zużycie wody wielkość wpłaty będzie liczona proporcjonalnie
do wnioskowanego, dobowego zapotrzebowania na wodę dla danego zakładu i średniego zużycia dobowego na gospodarstwo domowe (0,28 m3/dobę) wyliczonego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przeciętnych norm zużycia wody. (Dz.
U. Nr 8, poz. 70 z 14 stycznia 2002 roku).
8. Sieci wykonane na zasadach określonych
w pkt. 7 ppkt. 2 będą przekazywane na majątek Gminy wraz z aktem notarialnym dotyczącym służebności gruntowej polegającej na
prawie dostępu do sieci wodociągowej.
9. Sieci wykonane na zasadach określonych
w pkt 6 ppkt. 2., nie przekazane gminie będą
wyposażone w wodomierz na granicy własności sieci i posiadać będą zarządcę, ustanowionego przez mieszkańców danej ulicy, pokrywającego opłaty za pobór wody.
10. W uzasadnionych społecznie przypadkach
koszt partycypacji może być rozłożony na raty.
11. Po wniesieniu opłaty Wójt jest zobowiązany
do nienaliczania opłaty adiacenckiej, o której mowa w uchwale Rady Gminy Michałowice Nr XXVIII/238/2005 z dnia 10 marca
2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki
procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
W uzasadnionych przypadkach, z osobami
będącymi w trudnej sytuacji życiowej, zawiera się odrębne umowy w części dotyczącej
wysokości partycypacji finansowej.
12. Traci moc Stanowisko Nr 2 /2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 roku
w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej z inicjatywy społecznej mieszkańców.
Stanowisko przyjęte na XXVIII sesji Rady
Gminy Michałowice wprowadza istotne zmiany
polegające na likwidacji podziału na wieś i miasto. Ustalono, że udział mieszkańców wynosi
1 750 zł. od każdego budynku lub lokalu z oddzielnym wodomierzem. Dotychczas w osiedlach
Michałowice i Komorów udział wynosił 2 250 zł,
a w pozostałych sołectwach 1 550 zł.

KOSZTY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE MICHAŁOWICE
Gmina Michałowice buduje kanalizację sanitarna od 1996 roku. W 1995 roku uczestniczyła we
wspólnym finansowaniu z miastem Piastów i gminą Warszawa Ursus, budowy kolektora A, do którego podłączone są sieci uliczne z Reguł, Michałowic, Opaczy. Kolektor A przekazuje ścieki do
oczyszczalni ścieków w Pruszkowie. W zachodniej
części Gminy (Nowa Wieś, Komorów, Granica,

Komorów Wieś) sieci kanalizacyjne podłączone są
poprzez sieci uliczne miasta Pruszków także do
oczyszczalni ścieków w Pruszkowie. Już sam system połączeń wskazuje na konieczność partycypacji w kosztach budowy, przebudowy i modernizacji
sieci kanalizacyjnych na terenie Pruszkowa. Należy wspomnieć, że ze względu na powiązania całego systemu kanalizacji Gmina Michałowice
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uczestniczyła w kosztach rozbudowy oczyszczalni
ścieków oraz uczestniczy w kosztach przebudowy
ulicznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Pruszkowa, oczywiście tych sieci, do których jest
podłączona. Corocznie wydatki z tego tytułu, mające wpływ na koszt udziału mieszkańca w budowie sieci kanalizacji sanitarnej w danej ulicy, wynoszą około 200.000 zł.
Do dnia dzisiejszego na terenie Gminy Michałowice wybudowano 47,88km sieci kanalizacyjnej, oraz
ponad 2050szt przykanalików sanitarnych o łącznej
długości 18,95 km i o łącznej wartości księgowej ponad 39.290.000 zł.
Udział mieszkańców w budowie kanalizacji:
Kanalizacja sanitarna budowana jest w Gminie
Michałowice przy udziale finansowym mieszkańców.
W latach 1996 — 1998 udział mieszkańców w finansowaniu kanalizacji był obligatoryjny. Uzyskanie dotacji z ARiMR (gencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) było uwarunkowane udziałem
mieszkańców w kosztach budowy ulicznej sieci kanalizacji sanitarnej. W latach późniejszych i obecnie
udział mieszkańców w budowie kanalizacji stanowi
uzupełnienie środków własnych Gminy i pozwala na
zaciągnięcie kredytów i pożyczek prefencyjnych niskooprocentowanych z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub Banku Ochrony Środowiska. Budując kanalizację przy udziale finansowym mieszkańców
Gmina mogła przez te wszystkie lata przeznaczać corocznie na zadania inwestycyjne znaczne środki finansowe (Nawet do 40% budżetu).
Od 2000 roku udział mieszkańców w budowie kanalizacji stanowi stałą kwotę i wynosi obecnie 4.700
zł. W rozbiciu na poszczególne czynniki na kwotę
(wota uśredniona) tą składają się:
- koszt dokumentacji projektowej przykanalika
wraz z obsługą geodezyjną — 1.200 zł
- koszt budowy przykanalika — 3.500 zł
Koszty te można przedstawić na następujących
przykładach:
1. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej w Komorowie:
koszt zadania / zgodnie z zawartą umową /
- kanał w ulicy 151.700 zł
- przykanalika szt 12 40.660 zł

- koszt dokumentacji 10.248 zł
Z powyżej przedstawionych danych wynika, że
koszt budowy przykanalika kształtuje się na poziomie
3.388 zł.
2. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pruszkowskiej w Granicy
Koszt zadania /zgodnie z zawartą /
- kanał w ulicy 192.000 zł
- przykanalika 9 szt 36.000 zł
- dok. projektowa 8.640 zł
Koszt budowy przykanalika w tej ulicy wynosi
4.000 zł. Koszty te zwiększają się gdy zachodzi konieczność przebudowy infrastruktury technicznej
już wybudowanej w danej ulicy a kolidującej z projektowaną kanalizacją sanitarną np. przebudowa
gazociągów, sieci wodociągowej itp. W wielu przypadkach konieczna jest budowa kolektorów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków — koszt
około 160.000 zł.
Średnie koszty ponoszone przez mieszkańca tj.
1200 zł za dokumentację i koszt budowy przykanalika w wysokości 3.500 zł są kwotami ponoszonymi
bez względu na to czy przykanalik jest budowany
indywidualnie przez mieszkańca czy też wspólnie
z Gminą.
Do kosztów przedstawionych powyżej należałoby
doliczyć koszty uzgodnień dokumentacji projektowej, koszty obsługi (nspektorów nadzoru), oraz
koszty uczestniczenia Gminy w kosztach rozbudowy
oczyszczalni ścieków i modernizacji kanalizacji sanitarnej (rzesyłowej) łączącej sieci gminne z oczyszczalnią ścieków w Pruszkowie.
Oczywiście przedstawione wyliczenia są średnimi
dla całej Gminy. Udział mieszkańca w budowie sieci
ulicznej mógłby się kształtować się niekiedy inaczej
w zależności od tego czy dana ulica jest gęściej zabudowana lub rzadziej (ięcej lub mniej wpłat). Różnice
mogłyby także wynikać z rozstrzygnięć przetargów
dla poszczególnych ulic czyli kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w danej ulicy. Gmina przyjęła zasadę, że cena w 100% stanowi o wyborze wykonawcy.
W celu uniknięcia różnicowania opłat, Rada Gminy na podstawie przedstawionych kalkulacji ustala
stawkę udziału mieszkańca w budowie sieci ulicznej
i budowie przykanalika podejmując odpowiednie
Stanowiska.

OPŁATA ADIACENCKA
Rada Gminy w dniu 10 marca podjęła Uchwałę
Nr XXVIII/238/2005 w sprawie opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Opłata adiacencka, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt. 11 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261
poz. 2603 ze zmianami), jest to opłata ustalona
w związku ze wzrostem wartości nieruchomości
spowodowanym budową urządzeń infrastruktury
technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa
lub jednostek samorządu terytorialnego.
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Rada Gminy Michałowice w dniu 10 marca
2005 r. podjęła Uchwałę Nr XXVIII/238/2005
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Pojęcie urządzenia wodociągowego definiuje
art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747)
i należy przez nie rozumieć "ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania

Opłata Adiacencka

i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia
regulujące ciśnienie wody".
Definicję urządzenia kanalizacyjnego zawiera
art. 2 pkt 14 tej ustawy - "urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do
wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie
ścieków".
W powołanej wyżej Uchwale Rady Gminy,
ustalona została na terenie Gminy Michałowice
stawka procentowa opłaty adiacenckiej w wysokości 50% różnicy między wartością nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, a wartością nieruchomości po ich wybudowaniu.
Organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej jest wójt gminy. który jest uprawniony do
ustalenia opłaty w terminie do 3 lat od dnia
stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej tj. od dnia oddania do eksploatacji ulicznej sieci kanalizacyjnej czy też sieci wodociągowej.
W celu wydania decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej konieczne jest ustalenie czy i w jakiej
wysokości nastąpił wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej. Ustalenie wzrostu wartości
nieruchomości dokonywane jest przez rzeczoznawcę majątkowego w opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Na
podstawie operatu szacunkowego i ustalonej
przez Radę Gminy wysokości stawki opłaty,
wójt gminy wydaje decyzję ustalającą wysokość
opłaty dla konkretnego właściciela bądź użytkownika wieczystego.
Zgodnie z art. 144 ust. 1-2 ugn opłatę adiacencką wnoszą na rzecz Gminy:
- właściciele nieruchomości,
- użytkownicy wieczyści, którzy na podstawie
przepisów szczególnych nie maja obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, np. Polski Związek Dział-

kowców, który otrzymał nieruchomość
w nieodpłatne użytkowanie wieczyste,
- użytkownicy wieczyści, którzy za zgodą właściwego organu wnieśli jednorazowo opłaty
roczne za cały okres użytkowania wieczystego.
Zobowiązanym do wniesienia opłaty adiacenckiej może być tak osoba fizyczna jak i osoba prawna.
Nie są nią objęci użytkownicy wieczyści zobowiązani do wnoszenia opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego.
Na poczet opłaty zaliczana jest wartość świadczeń wniesionych przez właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości, tak w gotówce jak i w naturze na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej
(art. 148 ust. 4 ugn).
Opłata adiacencka nie zostanie naliczona tym
mieszkańcom - właścicielom nieruchomości,
którzy będą partycypowali w kosztach budowy
sieci wodociągowej zgodnie ze stanowiskiem Nr
4/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r. oraz w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej zgodnie ze stanowiskiem Nr 3/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r.
Opłata adiacencka jest opłatą jednorazową.
Obowiązek jej uiszczenia powstaje po upływie
14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu
opłaty stała się ostateczna. Ustawa o gospodarce nieruchomościami dopuszcza możliwość rozłożenia opłaty na raty roczne, na okres do 10
lat, na wniosek właściciela bądź użytkownika
wieczystego, złożony przed wydaniem decyzji
ustalającej opłatę. Nie uiszczona część opłaty
adiacenckiej (raty roczne) podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej
równej stopie redyskonta weksli stosowanej
przez NBP.
Należności Gminy z tytułu opłaty adiacenckiej
zgodnie z art. 147 ust. 1 ugn podlegają zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki na danej
nieruchomości.

ŚCIEŻKI ROWEROWE
Koncepcja programowo-przestrzenna systemu
ścieżek rowerowych na terenie Gminy Michałowice, którą przedstawiam Państwu poniżej, została
wykonana przez autorską pracownię projektową
architektów " Studio Largo. Koncepcja posiada
wszystkie wymagane uzgodnienia oraz została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Gminy.
Uzgodniono ją z sąsiednimi gminami: Pruszków,
Brwinów, Raszyn i PKP- WKD (uwagi na proponowane przebiegi tras ścieżek rowerowych wzdłuż
torów WKD).

Ostateczną wersję po wszystkich uzgodnieniach
złożono ostatecznie do Urzędu Gminy w styczniu
2005 roku.
W
koncepcji
przewidziano
jedenaście
niezależnych tras ścieżek rowerowych:
A. Suchy Las- Pęcice -Reguły - Michałowice
8352m
B1 Kanie- Pruszków(wzdłuż WKD) ...2360m
B2 Pruszków- Warszawa przez Reguły do
Opaczy Koloni (wzdłuż WKD)......4485m
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C. Pruszków- Gmina Raszyn(wzdłuż rzeki
Raszynki) ........................................3995m
D. Pęcice - Komorów Wieś- kierunek
Strzeniówka .....................................3195m
E. Helenów- Sokołów- w kierunku
Brwinowa ...............................6367m
F. Nowa Wieś- Osiedle Komorów- ul.
Barbary, Dębowa i al. Starych Lip 2475m
G. Osiedle Michałowice- do zbiornika
wodnego w Puchałach ..................6355 m
H. Reguły- Pęcice .................................1695m
J. Komorów- Pęcice ............................1805m
K. WKD Komorów- ul. Norwida (wzdłuż ul.
Nadarzyńskiej).................................1425m
Koncepcja składa się z trzech podstawowych
części:
- części opisowej tras z określeniem
długości, szerokości, rodzaju nawierzchni,
stanu istniejącego i co bardzo ważne z
określeniem własności terenu
- analizy kosztu wykonania inwestycji tj.
budowy ścieżek rowerowych z rozbiciem
na poszcze-gólne trasy
- części graficznej.
Z uwagi na nasze pragnienie jak najszybszego
zbudowania ścieżek rowerowych w I etapie na
terenie
niezabudowanym
zaplanowano
wykonanie ścieżek szutrowych na podbudowie.
Średni koszt budowy 1km ścieżki z nawierzchni
z kostki brukowej ma wynieść- około 168 tysięcy
złotych.
W budżecie Gminy na 2005 rok na budowę
ścieżki rowerowej z Reguł do Pęcic przewidziano
kwotę 400.000 zł, w roku 2006 na budowę
kolejnego etapu kwotę 300.000 zł. Będziemy się
starać aby na budowę ścieżek rowerowych
przeznaczać większe kwoty, ale zależy to
przedewszystkim od możliwości budżetowych
Gminy.
Do zobaczenia na trasie rowerowej przejażdżki.
Roman Lawrence

POCZTA W KOMOROWIE
Pan Bohdan Kubicki, Dyrektor ds. Logistyki
Rejonowego Urzędu Poczty Warszawa — Województwo powiadomił Wójta Gminy Michałowice
Pana Romana Lawrence, że Urząd Poczty otrzymał pozwolenie na budowę zadania inwestycyjnego pt. "Budowa Urzędu pocztowego Komorów,
ul. Marii Dąbrowskiej, 05-806 Komorów".
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PRZETARGI
Urząd Gminy Michałowice informuje, że zostały ogłoszone następujące postępowania przetargowe na:
1. budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jaśminowej, Prostej, Tulipanów, Brzozowej
i Magnolii w Nowej Wsi — składanie ofert
05.04.2005r.
2. modernizację chodnika w ul. Głównej w Nowej Wsi, Gmina Michałowice — składanie
ofert 30.03.2005r.
3. wykonanie kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, przebudowa gazociągu, pompowni
ścieków szt. 1, przewodu tłocznego ścieków
w ul. Łąkowe, Studziennej i Niecałej w Opaczy Kolonii — składanie ofert 30.03.2005r.
4. budowę chodnika i kanalizacji deszczowej
w ul. 11-go Listopada w Michałowicach —
składanie ofert 14.04.2005r.
Jednocześnie informujemy o planowanych
przetargach w miesiącach marzec i kwiecień:
1. budowa chodnika i jezdni w ul. Rynkowej
w Michałowicach.
2. budowa chodnika w ul. Słonecznej w Komorowie Wsi.
3. postępowanie na utrzymanie Miejsc Pamięci
Narodowej na terenie Gminy Michałowice
4. postępowanie na pielęgnacje zielni wysokiej
i niskiej na terenie Gminy Michałowice
5. postępowanie na zwalczanie szrotówka kasztanowwcowiaczka
6. postępowanie na konserwację rowów odwadniających na terenie Gminy Michałowice
7. postępowanie na remont ulic: Wesoła w Michałowicach Osiedle; Dębowa, Sabały
w Granicy; ul. Przepiórki w Pęcicach Małych; Stara Droga w Komorowie Wieś; Słoneczna/Gwiaździsta w Nowej Wsi
8. postępowanie na remont ulic żużlem płukanym
9. opracowanie dok. -projektowej robót drogowych w ul. Wesołej, Ogrodowej w Michałowicach i Regułach, Poniatowskiego w Michałowicach Wsi, Konopnickiej w Komorowie, Bodycha w Opaczy, Gwiaździstej w Nowej Wsi.
10. Dostawa i montaż przydomowych pompowni ścieków szt. 60 w Gminie Michałowice.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone
na stronie internetowej: http: michalowice. bip.
ornak. pl pod zakładką z lewej strony 'oferty
przetargowe'.

Uwaga Organizacje Pozarządowe

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!
Gmina Michałowice ogłasza konkurs ofert na :
ZADANIA REALIZOWANE W 2005 ROKU
PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE,
POPRZEZZLECENIE W FORMIE WSPIERANIA ZADANIA - W ZAKRESIE:
(podstawa prawna: ust. z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie)
Dziennik Ustaw nr 96 -poz 873)
Biznes w Gminie
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Inwestycja w zdrowie

INWESTYCJA W ZDROWIE I WIEDZĘ!
Państwo Irena i Jarosław Osiakowie właściciele
MED&LIFE z Komorowa swoją firmę prowadzą
od 10 lat. Zajmują się produkcją i dystrybucją
sprzętu medycznego o nazwie Viofor JPS System.
Obecnie mają w swojej ofercie 40 pozycji katalogowych. Dają pracę 200 osobom i większość swoich wyrobów, które służą do leczenia polem magnetycznym i światłem, eksportują m. in. do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Austrii. O sobie mówią,
że ich firma należy do kategorii średnich i małych
przedsiębiorstw (MiŚP), a tych jest najwięcej
w naszej gminie. Jak wszystkie w kraju walczą
z oporną materią biurokracji i niejasnego prawa,
ale dają sobie radę.
Potrzeba jest matką wynalazku. Pan Jarosław ze
sprzętem do fizjoterapii zetknął się 10 lat temu,
kiedy sam miał kłopoty ze zdrowiem. Przekonał
się jak dobroczynne, w przypadku problemów
z krążeniem, jest leczenie przy pomocy pola magnetycznego. Postanowił sam wprowadzić taki
sprzęt na rynek. Początkowo była to dystrybucja
wyrobów niemieckich, ale wkrótce wraz z żoną
Ireną, absolwentką SGH, sami rozpoczęli produkcję. Mieli już doświadczenie w prowadzeniu
własnego interesu, zaczynali od kosmetyki kolorowej, potem skorzystali z koniunktury na drzwi
harmonijkowe. Wiedzieli, co to znaczy być na
swoim. MED&LIFE w 100% należy do nich i nie
myślą chwilowo o wprowadzaniu do niej kapitału
z zewnątrz.
Pozostają w ścisłym kontakcie ze światem medycznym i naukowym, co jest konieczne przy
sprzedaży i dystrybucji sprzętu używanego w medycynie fizykalnej. Współpracowali z jej wielkim

autorytetem, nieżyjącym już prof. Tadeuszem Miką, obecnie zaś z prof. Feliksem Jaroszykiem
i prof. Aleksandrem Sieroniem. Częściowe dofinansowanie na badania przed uruchomieniem
produkcji otrzymują z Ministerstwa Szkolnictwa
Wyższego i Informatyki.
MED&LIFE jest firmą innowacyjną, co oznacza, ze z odpowiednią częstotliwością muszą
wprowadzać na rynek produkt, którego jeszcze
nie ma. Wyroby firmy od 2000 r. posiadają certyfikaty ISO9001, 2000, ISO13485 (norma branżowa) oraz CE, który spełnia dyrektywę UE. Mają
zastosowanie zarówno w leczeniu urazów i bólu,
jak również w szerokiej profilaktyce. Są stosowane m. in. w dermatologii, w leczeniu depresji,
osteoporozy, reumatyzmu, krążenia, mają szerokie zastosowanie w sporcie. Firma jest wiodąca
w Polsce, a w zakresie sprzętu do użycia w warunkach domowych jedyna i właśnie na te urządzenia
ma coraz więcej klientów. Polacy zaczęli poważnie traktować swoje zdrowie i troszczą się o nie
wtedy, kiedy jeszcze jest. Coraz lepiej zdają sobie
sprawę, że jest to dobro potrzebne np. w karierze
zawodowej i że warto w nie inwestować nie tylko
po to, żeby przeżyć. Taka filozofia życia, godna
poparcia, stworzyła niszę, w której prosperują
Państwo Osiakowie z Komorowa. Z uznaniem
trzeba podkreślić, że należą do ludzi przedsiębiorczych, którzy postawili na robienie pieniędzy
przy pomocy wiedzy. W XXI wieku jest to inwestycja z duża stopą zwrotu. Po prostu wiedza jest
szansą.
Ewa Borzymowska

CO SŁYCHAĆ W ZSP W NOWEJ WSI?
Za nami pracowity pierwszy semestr roku szkolnego 2004/2005. Skończyły się ferie i zapewne jest
to dobry moment, aby podsumować wyniki wspólnej pracy uczniów i nauczycieli, tym bardziej, że
efekty są satysfakcjonujące dla obu stron. Sukcesy w wielu dziedzinach odniesione przez dzieci
i młodzież są silną motywacją do dalszej pracy.
Zarówno Szkoła Podstawowa, jak i Publiczne
Gimnazjum w Nowej Wsi mogą poszczycić się bogatą ofertą różnorodnych zajęć pozalekcyjnych,
skierowaną do naszych uczniów. Przyczyniają się
one do wzbogacenia wiedzy, rozwijania zdolności
i umiejętności dzieci i młodzieży uczęszczających
do naszej placówki.
Na zadawalające efekty wspólnej pracy uczniów
i pedagogów w tym roku szkolnym nie trzeba było długo czekać. Pod koniec października przystąpiliśmy do konkursu "English High flier" organizowanego przez ŁOWCÓW TALENTÓW
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JERSZ z Wrocławia. Udział w nim to już dla nas
tradycja. Jak co roku zainteresowanie było dużew konkursie wzięło udział ogółem 71 uczniów: 39
ze Szkoły Podstawowej i 32 z Gimnazjum. W całej Polsce liczba uczestników wyniosła 16 130
osób.
Wielkim sukcesem było zdobycie 1 miejsca
w województwie i 7 w kraju przez uczennicę gimnazjum z klasy Ia- Katarzynę Kłapsę w kategorii "
Kos" (a 2522 startujących). Nagrodą dla Kasi jest
pobyt na letnim obozie " Konie, matematyka i języki". Drugim zwycięzcą wśród gimnazjalistów został Rafał Baranowski, uczeń klasy IIb, który zdobył dyplom laureata III lokaty. Cieszymy się z dużego zainteresowania konkursem, który jest dodatkową formą kształcenia języka, pobudza zainteresowania uczniów oraz motywuje ich do pracy
nad rozwijaniem i doskonaleniem różnych sprawności językowych.

Co słychać w ZSP w Nowej Wsi?

Kolejne sukcesy naszych uczniów wiążą się
z przystąpieniem szkoły do Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego Alfik zorganizowanego
9 grudnia 2004r. Wzięło w nim udział 80 uczniów.
I tu także mamy laureatów!
Justyna Podkańska, uczennica klasy IIb gimnazjum, zajęła 5 miejsce w województwie
i 14 w kraju na 3528 uczestników startujących
w tej kategorii wiekowej, otrzymując jedną z głównych nagród, jaką jest pobyt na obozie letnim z nauką jazdy konnej. Dumni mogą być także inni
uczniowie. Dominik Głębocki z klasy Ib gimnazjalnej zdobył liczbę punktów uprawniającą do otrzymania dyplomu III st, zajmując 26 miejsce w województwie (a 3 596 startujących). Miejsca nagradzane dyplomami- 27 w województwie zajęli uczniowie gimnazjum: Mateusz Trojanowski z klasy Ia
i Adam Baranowski z klasy IIb, a także Piotr Gajzler z klasy IIa- 42 miejsce. Ogólna liczba uczniów
z Naszego Gimnazjum, którzy w Alfiku humanistycznym uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki wynosi 15 osób.
Duża liczba uczniów zainteresowanych uczestnictwem w konkursie i dotychczasowe wyniki
przekonują o tym, że udział Naszej Szkoły w imprezach propagujących wiedzę humanistyczną jest
uzasadniony. Formuła konkursu daje szansę na
wyłonienie szkolnych talentów i jest popularna
wśród dzieci i młodzieży ze względu na jej
interdyscyplinarny charakter.
Sprawdzeniu wiadomości i umiejętności
uczniów w dziedzinie ortografii służyły dyktanda
i testy w ramach Międzygminnego Konkursu Ortograficznego "Ortografia na medal" organizowanego przez doradców metodycznych. Po wyłonieniu zwycięzców w Szkole Podstawowej i Gimnazjum (o 3 uczniów z każdej szkoły) reprezentanci
obu wzięli udział w etapie międzygminnym, stanowiącym finał tegoż konkursu, przeprowadzonym
w Szkole Podstawowej w Michałowicach. I znów
było warto! Rafał Baranowski z klasy IIb gimn.
otrzymał wyróżnienie.
Innym ważnym dla naszych gimnazjalistów
sprawdzianem z zakresu języka polskiego była
Olimpiada Polonistyczna organizowana Kuratorium Oświaty. Spośród 15 uczniów klas II i III,
którzy brali w niej udział, najlepszy wynik uzyskał
Rafał Baranowski. Pomimo tego, że zabrakło mu
tylko 1 punktu, aby zaklasyfikować się do II etapu, był to niewątpliwie sukces.
Także konkursy z nauk ścisłych cieszą się dużą

popularnością wśród naszych uczniów. Świadectwem tego jest liczny udział wychowanków obu
szkół w Ogólnopolskich Konkursach Matematycznych Alfik i Mat (6 i 74 uczestników) i odnoszone sukcesy. Uczennica klasy VIa Małgorzata
Augustyniak uzyskała III lokatę w konkursie
Mat, a 6 uczniów ( klas: IVa, Va, Vb, Ib gimn., IIb
gimn.) otrzymało dyplomy uznania. Nasi uczniowie brali także udział w Międzygminnym Konkursie Matematycznym Asik. Do III etapu stanowiącego jego finał zaklasyfikowali się: Jan Bryszewski i Hanna Ciuńczyk z klasy Vb.
W Naszym Zespole Szkolno- Przedszkolnym
organizowane są pozalekcyjne zajęcia sportowe.
Dziewczęta uczęszczają na zajęcia z gimnastyki
i tańca, podczas których przygotowują się do występów w turnieju fitness. Chłopcy trenują, doskonaląc swoje umiejętności w grach zespołowych
takich jak: piłka nożna, siatkówka i koszykówka.
Bardzo popularną dyscypliną sportu jest pływanie. Uczniowie uczęszczający na zajęcia sportowe
podnoszą swoje umiejętności, przygotowują się
do reprezentowania Naszej Szkoły w rozgrywkach
sportowych i osiągają sportowe sukcesy.
12 październiką 2004r. przedstawiciele naszej
społeczności uczniowskiej brali udział w biegach przełajowych na szczeblu powiatu. Patryk
Makowski z klasy VIb zajął 1 miejsce, Bartek
Tarczyk z klasy Vb- 6. Wśród dziewcząt najlepszymi były: Kasia Kłapsa z klasy Ib gimnazjum
i Ania Seretny z klasy Vb. W II turze biegów
przełajowych 19 października 2004r. najlepszymi sportowcami z Naszej Szkoły byli Kasia
Kłapsa i Bartek Tarczyk. Największy sukces odniósł Bartek, zajmując I miejsce w powiecie.
W klasyfikacji ogólnej był 8 i jako jedyny z Naszej Szkoły zaklasyfikował się do finału, co nie
zdarzyło się od wielu lat.
W zawodach w tenisie stołowym rozgrywanych w Nadarzynie 19 stycznia 2005r. reprezentacje dziewcząt i chłopców Szkoły Podstawowej
zajęły II miejsca, męska reprezentacja Gimnazjum- IV miejsce.
To tylko najważniejsze sukcesy naszych
uczniów. Pominęłam mniejsze, odnoszone przy
okazji każdego organizowanego konkursu, każdej uczniowskiej rywalizacji. Z pewnością będą
mieli szanse na kolejne.
Beata Wiszniewska
nauczycielka języka polskiego

WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ
Od ubiegłego roku szkolnego roku szkolnego
prowadzone są w Zespole Szkół w Michałowicach
koła fizyczne i astronomiczne, których opiekunką
jest Pani Agnieszka Stolarczyk. Zajęcia odbywają się
raz w tygodniu i uczestniczą w nich uczniowie
głównie Szkoły Podstawowej. Celem zajęć jest
zapoznanie uczniów z podstawowymi zjawiskami

fizycznymi oraz z historią i budową Wszechświata.
Uczestnicy na zajęciach poznali ciekawostki
dotyczące np.: zamknięcia ugotowanego jajka w
butelce, sposobu rozdzielenia mieszaniny pieprzu z
solą, czy też napompowania balonika bez użycia
płuc. Uczniowie obserwowali ruch drewnianej
krówki po równi pochyłej, wcielając się w postać Isa-
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Warto wiedzieć więcej

aca Newtona i analizowali zasady ruchu.
W dziedzinie astronomii omawiano charakterystykę planet Układu Słonecznego a następnie z pomocą nauczyciela od plastyki planety Układu Słonecznego namalowano na ścianach pracowni fizycznej.
Wykonano także przestrzenny model Układu Planetarnego.
Uczniowie naszego gimnazjum uczestniczą również w sobotnich wyjazdach na Wydział Fizyki w celu obserwacji doświadczeń fizycznych wykonywanych przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. W obecnym roku szkolnym 2004/ 2005 na
wykładach zostały poruszone następujące tematy:
"Zjawiska elektryczne w przyrodzie"
"Elektryczność i magnetyzm"
"Mechanika od Newtona do Einsteina"
"Energia w przyrodzie"
"Zabawy z fizyką".
Wykłady na Uniwersytecie Warszawskim cieszą się
dużym zainteresowaniem uczniów. Pozostaje mieć
tylko nadzieję, aby w przyszłym roku zarówno
wykłady, jak i zajęcia koła cieszyły się co najmniej
dotychczasową popularnością.

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA

Centrum Medyczne Damiana pragnie zainteresować Panie również innymi programami profilaktycznymi w zakresie onkologii (np. cytologia — rak szyjki macicy, badanie kału na krew utajoną — rak jelita grubego).
W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować
się z panią Ewą Sobiecką nr tel. 566 22 10

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Gminy Michałowice z siedzibą w Nowej Wsi ulica
Główna 52a zaprasza osoby chętne do
nieodpłatnego niesienia pomocy w charakterze
wolontariusza w zakresie:
- pomocy w nauce dzieciom
- pomocy osobom chorym i starszym
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z
Panią Jolantą Jachną lub Panią Edytą Żaczkiewicz
w poniedziałki - godz. 10.00 - 17.00,
w piątki - godz. 8.00 - 14.00
w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu:
758 - 27 - 93
Serdecznie zapraszamy!

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił XXVIII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów.
Współorganizatorem turnieju na szczeblu powiatu
pruszkowskiego jest sekcja ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Naczelnik
sekcji Pan Mariusz Pietraszak, zadeklarował pomoc
w przeprowadzeniu eliminacji. Wstępnie ustalono,
że eliminacje odbędą się na początku kwietnia br.
Zgłoszenia należy składać w Wydziale Edukacji,
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, tel. 759 52-72, 758-67-76.

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA
W ramach realizacji Programu Promocji Zdrowia
Narodowego Funduszu Zdrowia — "Wykrywanie
Raka Piersi" Pan Piotr Jakub Pniewski, Dyrektor
Medyczny Centrum Medycznego Damiana zaprasza
do wykonania bezpłatnych badań mammograficznych. Badania będzie można wykonać w terminie od
15.04 do 30 czerwca 2005 r.
Programem objęte są kobiety ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia w wieku 50 -69 lat
(urodzone między 1 stycznia 1936 r. a 31 grudnia
1955 r.) Do programu zapraszamy Panie, które nie
miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich
24 miesięcy. Rezerwacji na bezpłatne badanie można dokonywać pod nr telefonu 566 22 22 lub bezpośrednio w Centrum Medycznym Damiana przy ul.
Wałbrzyskiej 46.

14

GMINA W SIECI
Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs na
opracowanie nowej strony Gminy
Michałowice (www.michalowice.pl). Opracowanie
powinno zawierać:
1) nowa koncepcja funkcjonowania strony
2) propozycja zakresu tematycznego zawartości
strony
3) nowa szata graficzna strony
Prosimy o przesyłanie projektów nowej strony,
prezentacji projektów lub
zestawienia dotychczas wykonanych stron www do
dnia 11 kwietnia 2005r na
adres admin@michalowice.pl . Informujemy, że
wszystkie materiały jakimi
gmina dysponuje, dostępne są pod adresem
www.michalowice.pl
Projekty prosimy składać w zaklejonych kopertach
z dopiskiem "www.michalowice.pl"
Dodatkowych informacji udziela:
Marcin Walichnowski
admin@michalowice.pl
tel: (22) 723-93-45
Urząd gminy Michałowice zatrudni w formie umowy-zlecenia osobę do prowadzenia strony internetowej Gminy. Wymagana pełna dyspozycyjność, umiejętność redagowania tekstów, czyli dobra znajomość
języka polskiego.
Wymagana znajomość podstaw Internetu, posiada-

Uporządkujmy chodniki i pobocza

nie komputera w domu — praca w domu. Umiejętność fotografowania, pożądane posiadanie aparatu
fotograficznego — cyfrowego.
Oferty prosimy składać do sekretariatu urzędu, Michałowice ul. Raszyńska 34, do 11 kwietnia b. r.

UPORZĄDKUJMY
CHODNIKI I POBOCZA
Urząd Gminy Michałowice uprzejmie prosi mieszkańców o uporządkowanie chodników i poboczy dróg
na wysokości swoich posesji w terminie do 30 kwietnia 2005r.
Prosimy o zlikwidowanie dokonanych naniesień
w postaci leżących kamieni, gruzów betonowych, niepotrzebnie stojących wszelkiego rodzaju słupków itp.
przez właścicieli posesji przy drogach publicznych.
Uporządkowanie chodników i poboczy poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg jak również wizerunek i estetykę naszej Gminy.
W przypadku nie zlikwidowania niebezpiecznych
naniesień w pasie drogowym przed swoimi posesjami
w/w terminie wszystkie naniesienia nie związane
z funkcjonowaniem drogi zostaną zlikwidowane.
Obowiązek utrzymania porządku przed swoimi posesjami wynika z przepisu art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy
z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach / Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późń. zm. /
W czasie prowadzenia odśnieżania dróg trzykrotnie
uszkodzone zostały pługi odśnieżające oraz zgłoszono
do urzędu kilka poważnie uszkodzonych samochodów, które najechały na przykryte śniegiem kamienie.

URZĄD GMINY ZATRUDNI
Urząd zatrudni inspektora ds. drogowych — wymagane wykształcenie z zakresu inżynieri drogowej. Mile widziany absolwent wyższej uczelnii. Oferty prosimy składać do sekretariatu urzędu, Michałowice ul.
Raszyńska 34, do 11 kwietnia b. r.

Adres:

Biuro Powiatowe ARiMR w Pruszkowie
z/s w Brwinowie
05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99
tel: 729-35-28, tel/fax: 729-35-15

WIERZBA ENERGETYCZNA
Zainteresowani uprawą wierzby energetycznej lub
zakupem sadzonek mogą kontaktować się z właścicielką plantacji Panią Janiną Maj pod telefonem
(12) 28 16 668,
kom. 608535401, Fax. (12) 28 16 593,
e-mail: elektroins@wp.pl,
www.wierzba-maj.pl,
www.webepark.pl

SZKOŁA MUZYCZNA IM. H.
WIENIAWSKIEGO ZAPRASZA
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 5
ogłasza zapisy na rok szkolny 2005 /2006
1. W dniach 27-29 kwietnia odbędą się przesłuchania wstępne do klas następujących instrumentów: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, klarnet, trąbka, waltornia, perkusja.
2. W dniach 18-20 kwietnia br. o godz. 17: 00 zapraszamy na bezpłatne koncerty skierowane do
kandydatów do szkoły, mające na celu prezentację instrumentów, młodych wykonawców —
uczniów szkoły, prezentację wymagań i założeń
programowych na spotkaniach z pedagogami
szkoły po koncertach.
3. Zapisy od 16 marca prowadzi i bliższych informacji udziela sekretariat szkoły:
tel./fax: 863 73 02, w godz. 11
02-436 Warszawa, ul. Globusowa 24
hwieniawski@neostrada.pl
KONDOLENCJE

DOPŁATY OBSZAROWE
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Pruszkowie z siedzibą w
Brwinowie informuje, że:
- przyjmowanie wniosków o dopłaty obszarowe
odbywać się będzie w terminie od 15 marca 2005
r. do 15 maja 2005 r.
- osoby, które złożyły wnioski w 2004 r. otrzymają
pocztą personalizowane wnioski na rok 2005 r.
- osoby nie posiadające numeru w ewidencji
producentów, muszą złożyć wniosek o wpis do
ewidencji producentów na 21 dni przed
złożeniem wniosku o dopłaty obszarowe

Panu
JUSTYNOWI KWIETNIAWSKIEMU
Zastępcy Wójta Gminy Michałowice
wyrazy głębokiego współczucia z powodu
śmierci
TEŚCIA
Ś+P
LEONA KOSSAKOWSKIEGO
składają
Wójt Gminy, Rada Gminy oraz
pracownicy Urzędu Gminy Michałowice
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Pożyteczne telefony

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
redaguje Ewa Borzymowska, Komorów,
kom. 0-508 358 674
e-mail: ewaborzymowska@wp.pl

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

Skład i druk - Oficyna Drukarska
ul. Sokołowska 12A, 01-142 Warszawa
tel./fax: +(22) 632 83 52,
e-mail: info@oficyna-drukarska.pl
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