
Projekt edukacyjny realizowany 
w szkołach gminy Michałowice 
W roku szkolnym 2011/2012 wszystkie 
szkoły podstawowe w gminie  Michałowice 
przystąpiły do projektu unijnego pod nazwą 
„Indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I – III szkoły 
podstawowej w kontekście wdrażania nowej 
podstawy kształcenia ogólnego”.

Minął rok …

Tydzień po podpisaniu umowy odbyło 
się  wprowadzenie  wykonawcy 

na  teren  budowy,  który  to  znajduje 
się  w  Regułach  na  działce  o  powierz
chni  5211  m2,  między  ul.  Powstańców 
Warszawy  od  zachodu  i  ul.  Kuchy 
od  północy.  Wtedy  jeszcze  wolno 
rozmarzające po zimie pole nie wyglądało 
zachęcająco  i  trudno  było  uwierzyć,  że 
niedługo powstanie  tu  nowoczesny  bu
dynek. Teren ogrodzono, urządzono za
plecze,  utwardzono  plac  manewrowy 
i zaprzęgnięto do pracy ciężkie maszyny 
budowlane, które    rozpoczęły usuwanie 
warstwy humusu.
Marzec 2011
Na  przygotowanym  terenie  wytyczono 
osie  ław  fundamentowych  i  wykonano 
wykopy pod fundamenty. Wyłonił się ob
rys budynku.
Kwiecień 2011
Rozpoczęto  wylewanie    fundamentów 
i  przystąpiono  do  montażu  dźwigu 
niezbędnego  do  budowy wyższych  kon
dygnacji.
Maj 2011
Zakończono  betonowanie  fundamentów. 
Trwa  montaż  instalacji  podposadzkow
ych.    Na  plac  budowy  zwieziono  setki 

ton  prętów  ze  stali  zbrojeniowej,  które 
w połączeniu z betonem stanowią główny 
element, konstrukcyjny budynku – żelbet. 
W  sąsiedztwie  malowniczo  kwitnącej 
plantacji  rzepaku  rośnie stalowy  las zbro
jenia.  Rozpoczęło  się  betonowanie  ścian 
parteru.
Czerwiec 2011
Zbrojenie  i  betonowanie  stropu  nad par
terem  i  przygotowanie  zbrojenia  kolejnej 
kondygnacji.  Dźwig  pracuje  intensywnie 
podnosząc coraz wyżej materiały budow
lane.
Lipiec 2011
Betonowanie stropu nad I piętrem i przy
gotowania  zbrojenia  ścian  II  piętra.  Lip
cowa pogoda tego roku obfituje w ulewne 
deszcze,  które  czasami  zalewają  teren 
budowy, jednak wysokie  tempo prac jest 
utrzymane.
Sierpień 2011
Betonowanie  ścian  II  piętra  i  przy
gotowanie zbrojenia kolejnego stropu. Be
tonowanie  pięciu  12metrowych  słupów, 
które  podtrzymywać  będą  stalową 
konstrukcję  zadaszenia.  Betonowanie 
stropu nad II piętrem. Zgodnie z harmono
gramem pod koniec sierpnia zakończono 
roboty konstrukcyjne.

Rok temu, 15 lutego, po rozstrzygnięciu przetargu na budowę budynku Urzędu 
Gminy Michałowice wraz z infrastrukturą techniczną, wójt gminy Krzysztof Grabka 
podpisał umowę na realizację tej inwestycji z firmą Mirbud S.A., reprezentowną 
przez prezes - Halinę Mirgos. 

Nowe regulacje w gospodarce odpadami
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie 
ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw. 

Akcja „Bezpieczny Lód” 
W sobotę, 18 lutego, odbyło się pierwsze, 
pilotażowe, szkolenie w ramach akcji „Bez
pieczny lód”. Organizatorem akcji był powiat 
pruszkowski, Ochotnicza Straż Pożarna 
z Nowej Wsi, a także komorowska szkoła. 
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Wrzesień 2011
Rozpoczęły się prace przy montażu kon
strukcji  stalowej  zadaszenia,  a  po  jej 
wykonaniu został zdemontowany dźwig – 
na  tej budowie nie będzie  już potrzebny.  
24 września odbyła się na terenie budowy 
miła uroczystość – wmurowania aktu erek
cyjnego. Obecni na niej byli wójt Krzysz
tof Grabka, posłanka Barbara Czaplicka, 
starosta powiatu pruszkowskiego Elżbieta 
Smolińska,  prezydent  miasta  Pruszkowa 
Jan Starzyński, przewodniczący rady gmi
ny Paweł Rajski, burmistrzowie i wójtowie 
sąsiednich  miejscowości,  a  także  radni 
Rady  Gminy  Michałowice  oraz  sołtysi 
i przewodniczący zarządów jednostek po
mocniczych. W uroczystości uczestniczyli 
również przedstawiciele włoskiego miasta 
Vico nel Lazio, z którym  od lat nawiązana 
jest  współpraca. 
Październik 2011
Trwają  prace  przy  pokryciu  dachu 
i montaż konstrukcji pod urządzenia, które 
znajdą się na dachu (np. centrale wentyl
acyjne), a wewnątrz budynku rozpoczyna 
się  żmudny  proces  „szpikowania”  go 
niezbędnymi  instalacjami.  Ekipy  różnych 
branż  rozciągają  kilometry  kabli,  prze
wodów  i  rur.  Ten  etap  potrwa  jeszcze 
wiele tygodni.
Listopad 2011
Pogoda  sprzyja  budowniczym  i  możliwe 
jest tynkowanie niektórych pomieszczeń. 
Grudzień 2011
Przygotowania  do  montażu  ślusarki 
okien nej  na  bazie  systemowych  profili 
aluminiowych.
Styczeń 2012
Montaż  okien  i    rozpoczęcie  układania 
elewacji  z  amerbloku  (pustaków  ele
wacyjnych).  Przypomniała  o  sobie  zima 
i ze względu na niskie temperatury wstrzy
mano niektóre prace.
Luty 2012
Szklenie zamontowanych okien  i montaż 
fasady  szklanej  również  na  bazie  profili 
aluminiowych.

Przypomnijmy
Od  1973  roku  Urząd  Gminy 

Michałowice ma  swoją  główną  siedzibę 
w Michałowicach, przy ulicy Raszyńskiej, 
w budynku mieszkalnym, który był przy

stosowywany  do  obsługi  mieszkańców. 
20    lat  temu,  po  obradach  okrągłego 
stołu,  gdy  w  Polsce  powstał  samorząd 
terytorialny,  zadania  gminy  zaczęły 
się  rozrastać.  Rozrastała  się  także 
nasza  gmina.  W  ciągu  20  lat  liczba 
mieszkańców wzrosła o blisko 50%. Na 
początku  lat  90tych  XX  wieku  w  gmi
nie  Michałowice  zameldowanych  było 
10750 osób, dziś  liczba ta osiągnęła  już 
ponad 16 000. Stopniowo budynek przy 
Raszyńskiej  zaczął  nie  wystarczać  do 
obsługi  rosnącej w szybkim tempie  licz
by mieszkańców. Nastąpiła konieczność 
przeniesienia  części  referatów  urzędu 
i  jednostek  gminy    do  dodatkowych  4 
lokalizacji.  Gminny  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej  obecnie  mieści  się  w  bu
dynku gminnym w Nowej Wsi,  część Re
feratu Gospodarki Komunalnej i Ochro ny 
Środowiska  w  Komorowie  Wsi    w  bu
dynku  stacji  uzdatniania  wody,    Zespół 
Obsługi  Ekonomiczno  –  Administra
cyjnej  Szkół    w  placówce  oświatowej 
w Nowej Wsi, zaś Referat Kultury i Spraw 
Społecznych  oraz  Stanowisko  Kontroli 
Wewnętrznej  i    Audytu Wewnętrznego   

w budynku szkoły w  Michałowicach. Wa
runki działania całego urzędu są bardzo 
trudne, przyczynia  się do  tego nie  tylko 
rozproszenie  jednostek, ale również wa
runki panujące w budynkach  w małych 
pomieszczeniach  znajduje  się  liczba 
stanowisk  niewspółmierna  do  powierz
chni,  brakuje  miejsca  do  komfortowej 
obsługi  mieszkańców,  którzy  wnioski 
i  pisma  niejednokrotnie  sporządzają  na 
kolanie.   

Przyszłość 
Wraz  z  powstaniem  nowej  siedziby, 

wszystkie  komórki  urzędu  będą  zloka
lizowane w  jednym miejscu. Mieszkańcy 
będą mogli  uzyskać pomoc w sprawach 
należących  do  kompetencji  gminy  w  tej 
samej  lokalizacji.  Nowy  budynek  to  do
bre  warunki  obsługi  interesantów,  które 
są  absolutnym minimum w procesie  bu
dowania  przyjaznej  mieszkańcom,  no
woczesnej administracji  lokalnej.   Nowo
czesny urząd to nowoczesne rozwiązania, 
umożliwiające  natychmiastowe  re
agowanie  na  potrzeby  mieszkańców 
zgodnie z ich oczekiwaniami.  UG 

LUTY 2011 – podpisanie umowy

MARZEC 2011 MARZEC 2012
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INWESTYCJE • MODERNIZACJE 
• REMONTY

• Rozstrzygnięto  postępowanie  przetar
gowe  na przebudowę ul. Moniuszki 
w Komorowie. Wykonawcą  została  fir
ma FalBruk B.B.Z. Falenta Sp. J z War
szawy; wartość inwestycji 329 640 zł;

• Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe 
na przebudowę ul. Kościuszki w Micha-
łowicach.  Inwestycję,  której wartość wy
nosi 1 088 550 zł będzie wykonywała firma 
FalBruk B.B.Z. Falenta Sp. J z Warszawy; 

• Trwa postępowanie przetargowe na bu-
dowę sieci wodociągowej w ul. Sto-
krotek i ul. Tulipanów w Nowej Wsi

• Rozstrzygnięto  postępowanie  przetar
gowe na opracowanie zmian studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Mi-
chałowice oraz opracowanie planów 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Michałowice.  Zmiany  Studium 
będzie  wykonywało  Biuro  Planowania 
Rozwoju   Warszawy S.A.    z Warszawy;  
Natomiast  wykonaniem  miejscowych 
planów  zagospodarowania  przestrzen
nego zajmowały się będą :

  Budplan  sp.  z  o.o  z  Warszawy  –plany  
obszaru  „Aleja  Kasztanowa”,  obejmują
cego  tereny położone w obrębach geo
dezyjnych  wieś  Pęcice,  wieś  Komorów 
i  osiedle Komorów   oraz plany obszaru 
„Pęcice,  Sokołów”,  obejmującego  tere
ny  położone w  obrębach  geodezyjnych 
wieś Pęcice i wieś Sokołów, 

 Studio Koczorowski  z Poznania    plany,  

stanowiące  zmiany  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  ob
szaru „Komorów – część I”, 

  Biuro  Planowania  Rozwoju  Warszawy 
S.A. z Warszawy  plany obszaru „Opacz 
Kolonia”, obejmującego tereny położone 
w  obrębach  geodezyjnych  wieś  Opacz 
Kolonia i osiedle Michałowice. 

• Rozstrzygnięto postępowanie przetargo
we na  remont cząstkowy dróg i ulic 
o nawierzchni bitumicznej na terenie 
gminy. Wykonawcą została firma P.H.U. 
Transport  –  Sprzęt  –  Roboty  Drogowe 
Tomasz Zenon Pietruszka, z Pruszkowa; 
wartość usług 765 859,50 zł;

• Trwa postępowanie przetargowe na bu-
dowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ciso-
wej, Cyprysowej, Lawendowej i Dębo-
wej w Granicy.

• Rozstrzygnięto  postępowanie  przetargowe 
na roboty porządkowe na terenie czte-
rech stref rekreacji w roku 2012.    Prace 
o wartości 77 137 92 zł prowadziła będzie fir
ma Admar Marcin Rządziński z Pruszkowa; 

• Wszczęto postępowanie przetargowe na re-
mont ulic i dróg o nawierzchni gruntowej, 
tłuczniowej, żużlowej na terenie gminy 
i remont dróg - równanie i profilowanie;

• Wszczęto postępowanie przetargowe na 
wymianę i uzupełnienie znaków dro-
gowych pionowych i poziomych na 
terenie gminy;

POZOSTAŁE
• W  marcu  trwały  zapisy do gminnych 

przedszkoli oraz zerówek i klas pierw-

szych w szkołach podstawowych 
gminy  Michałowice.  W  roku  szkolnym 
2012/2013  przygotowanie  przedszkolne 
jest obowiązkowe dla dzieci pięcioletnich 
(wprowadzono  ten  obowiązek  w  ubie
głym  roku).  W  2012  roku  miał  powstać 
obowiązek  rozpoczęcia nauki w klasach 
pierwszych dla dzieci sześcioletnich, jed
nak termin ten przesunięto do 2014 roku. 
Obecnie  rodzice  sześciolatków  mogą 
jeszcze  zadecydować  czy  ich  dziecko 
będzie  realizowało  obowiązek  szkolny 
w klasie I, czy będzie kontynuowało edu
kację  przedszkolną  w  oddziale  przed
szkolnym zorganizowanym w szkole pod
stawowej. Jednak naukę w klasie I mogą 
rozpoczynać  tylko  te  sześciolatki,  które 
wcześniej  przez  rok  chodziły  do  przed
szkola  lub  otrzymały  pozytywną  opinię 
poradni psychologicznopedagogicznej. 

• Nowe nr telefonów dla mieszkańców 
OOU. Od marca nastąpiła zmiana nr  te
lefonów, pod które mogą dzwonić miesz
kańcy  zainteresowani  strefą  Obszaru 
Ograniczonego  Użytkowania.  Obecnie 
mają Państwo możliwość bezpośredniego 
kontaktu z ekspertami Portów Lotniczych, 
którzy udzielą niezbędnych informacji dot. 
OOU (m.in. na  temat: utworzenia obsza
ru,  zgłaszania  i  rozpatrywania wniosków 
o wykonanie  izolacji  akustycznej) pod nr 
tel. 22 650 19 23 i 22 650 19 24

Szczegółowe  informacje  mogą  uzyskać 
także  Państwo  na  stronach  internetowych 
http://www.odpowiedzialnelotnisko.pl   UG 
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Bieżące informacje gminy

Informujemy,  że  Wojewódzki  Fundusz 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki Wodnej 
ogłosił nabór wniosków do konkursów i pro
gramów  (umożliwiających  uzyskanie  dota
cji), w których mogą samodzielnie uczestni
czyć mieszkańcy miast i gmin.
1.  Konkurs  z  zakresu  ochrony  powietrza   
Odnawialne źródła energii  pn. 
"Zakup i montaż pomp ciepła o mocy do 
160 kW" dla osób fizycznych. 
Terminy naboru wniosków:
II nabór 15.03.2012  16.04.2012
http://www.wfosigw.pl/strefabeneficjen
ta/konkursy2012/

2.  Konkurs  z  zakresu  ochrony  powietrza   
Modernizacja źródła ciepła  pn. 
"Ograniczenie  zanieczyszczeń  z  niskiej 
emisji poprzez modernizację źródła ciepła 
o mocy do 30 kW"  dla osób fizycznych 
Terminy naboru wniosków:
II nabór 02.04.2012  04.05.2012
http://www.wfosigw.pl/strefabeneficjen
ta/konkursy2012/

3. Program budowy przydomowych oczysz
czalni  ścieków  o  przepustowości  do 
7,5 m3d 
Termin naboru wniosków: od 02.01.2012r. 
do  wyczerpania  środków  finansowych  
http://www.wfosigw.pl/strefabeneficjen
ta/programy2012/

4. Program dla osób fizycznych  i wspólnot 
mieszkaniowych z zakresu powietrza pn.:
"Zakup i montaż kolektorów słonecznych" 
Termin naboru wniosków: od 02.01.2012r. 
do wyczerpania środków finansowych
http://www.wfosigw.pl/strefabeneficjen
ta/programy2012/

Kontakt: 
Centrala Wojewódzkiego Funduszu Ochro
ny  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
w Warszawie 
ul. J.S. Bacha 2, 02743 Warszawa 
tel. (22) 853 53 21, 
fax (22) 853 53 02 

Możliwość pozyskania funduszy 
WFOSiGW dla osób fizycznych

Nowi 
mieszkańcy 
gminy

Antoni Kral i Julian Kral
Michałowice Wieś
ur. 10.01.2012 r., 

Antoni - waga 2840 g, wzrost 50 cm
Julian - waga 3280 g, wzrost 51 cm 
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W roku  szkolnym  2011/2012 wszyst
kie  szkoły  podstawowe  w  gminie 

Michałowice przystąpiły do projektu unij
nego pod nazwą „Indywidualizacja proce
su nauczania i wychowania uczniów klas 
I  –  III  szkoły  podstawowej  w  kontekście 
wdrażania  nowej  podstawy  kształcenia 
ogólnego”. Projekt ten został przygotowa
ny  przez  Ministerstwo  Edukacji  Narodo
wej, w  celu  ułatwienia wprowadzania  do 
szkół nowej podstawy programowej, któ
ra obowiązuje od września 2009 r.  
Wyrównywanie  szans  edukacyjnych 

poprzez  indywidualizację  procesu  na
uczania, wsparcie indywidualnego rozwo
ju dzieci  to główny cel projektu, współfi
nansowanego  przez  Unię  Europejską  ze 
środków  Europejskiego  Funduszu  Spo
łecznego.
W  ramach  projektu  sfinansowane  zo

stały w szkołach zajęcia dodatkowe, bę
dące  kontynuacją  indywidualizacji  pracy 
z  uczniem  w  ramach  obowiązkowych 
zajęć  edukacyjnych.    Pomieszczenia  dy
daktyczne  dla  klas  I  –  III  zostały  dopo
sażone  w  pomoce  naukowe  oraz  sprzęt 
specjalistyczny  i multimedialny  (np.  spe
cjalistyczne oprogramowania, pakiety do 
diagnozowania  i  korygowania  dysfunkcji 
i dysharmonii rozwojowych) odpowiednio 
do rozpoznawanych potrzeb i zaplanowa
nych zajęć dodatkowych. 

Szkoły  w  Komorowie,  Nowej Wsi  oraz 
Michałowicach  realizują  ofertę  zajęć  do
datkowych, wspierających indywidualiza
cję  procesu  dydaktycznego,  opracowa
ną  przez  zespół  nauczycieli  pracujących 
bezpośrednio  z uczniami klas  I  –  III. Na
uczyciele  zapewnili  każdemu  dziecku 
realizującemu  I  etap  edukacyjny  ofertę 
dydaktyczno  – wychowawczo  – profilak
tyczną, zgodną z jego indywidualnymi po
trzebami  i  możliwościami  edukacyjnymi 
i rozwojowymi. 
W trakcie pracy z uczniem dążą do zni

welowania dysfunkcji z zakresu wad wy
mowy, postawy,  edukacji matematycznej 
i  polonistycznej.  Rozwijają  umiejętności 
społeczne  i  interpersonalne  uczniów. 
Rozbudzają  i  rozwijają  zainteresowania, 
uzdolnienia  i  umiejętności  uczniów  zdol
nych  poprzez  tworzenie  warunków  do 
osiągania  sukcesów  na miarę  ich możli
wości,  promują  talenty  na  terenie  szkoły 
i w środowisku lokalnym. 
Przystąpienie  do  projektu  „Indywidu

alizacja procesu nauczania i wychowania 
uczniów klas I – III” to ogromna szansa dla 
uczniów szkół, którzy mogą uczestniczyć 
przynajmniej w jednej formie zajęć dodat
kowych, a wielu spośród nich uczestniczy 
w kilku zajęciach.
Przedstawiamy Państwu  jak realizowa

ny  jest  program w placówce  oświatowej 

gminy Michałowice, Szkole Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi. 

WYKAZ I CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ:
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z za-
burzeniami rozwoju mowy maja na celu:
  zniwelowanie lub/ i eliminowanie wady 
wymowy

  stymulowanie  opóźnionego  rozwoju 
mowy

  kształtowanie  prawidłowej  mowy  po
przez  korygowanie  zaburzeń  w  za
kresie  strony  fonetycznej,  leksykalnej 
i gramatycznej wypowiedzi

  wspomaganie rozwóju kompetencji ję
zykowych

  wdrażanie  do  praktycznego  wykorzy
stania  nawyków  poprawnej  wymowy 
przyswojonej w trakcie ćwiczeń

Zajęcia rozwijające umiejętności 
matematyczne maja pomóc uczniom w:
  kształceniu  umiejętności matematycz
nych, logicznego myślenia 

  wprowadzaniu i utrwalanie reguł mate
matycznych

  kształtowaniu  pamięci  i  koncentracji 
uwagi

  stymulowaniu funkcji poznawczych

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w czytaniu i pisaniu, 

Tegoroczny budżet w zakresie inwestycji zakłada realizację wie
lu zadań i wraz z nastaniem sprzyjającej aury na terenie gminy 

ruszą intensywne prace budowlane. Oto najważniejsze z nich.

Wodociągi i ujęcia wody
W Nowej Wsi w ulicach: Stokrotek i Tulipanów zostanie wykona
na sieć wodociągowa. Zakończył  się montaż nowego agregatu 
prądotwórczego w Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie.

Kanalizacja sanitarna
Kanalizacje  sanitarna  otrzymają  ulice:  Cisowa, Cyprysowa,  La
wendowa i kolejna część Dębowej w Granicy. Zostanie wykonana 
także dokumentacja projektowa na wykonanie sieci kanalizacji w 
ul. Sasanek w Nowej Wsi.  

Infrastruktura drogowa
Przebudowane  będą  ulice:  Kościuszki  w  Michałowicach  oraz  
Moniuszki i Prusa wraz z parkingiem (od Wiejskiej do Słowackie
go) w Komorowie. Powstanie I etap ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 
Powstańców Warszawy w Regułach. Zbudowany zostanie chod

nik przy ulicy Sokołowskiej w Sokołowie i w ulicy Pruszkowskiej 
i Głównej w Granicy. Wykonany zostanie pierwszy etap budowy 
parkingu przy ul. Kuchy w Regułach. W przypadku rozpoczęcia 
prac przez starostwo powiatowe, związanych z przebudową ul. 
Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie, gmina dofinansuje 
te inwestycje. 
W tym roku rozpoczną się prace związane z modernizacją ulic: 
Wesołej w Michałowicach, Działkowej w Regułach, oraz Brzozo
wej w  Pęcicach Małych.  Planowany  termin  ich  zakończenia  to 
przyszły rok. 

Placówki oświatowe
Trwa  rozpoczęta  pod  koniec  ubiegłego  roku  rozbudowa  szkoły 
w Nowej Wsi, a w II kw. ogłoszony zostanie przetarg na rozbudo
wę szkoły w Michałowicach

Pozostałe
Od roku realizowana jest inwestycja polegająca na budowie no
wego budynku Urzędu Gminy Michałowice. 

UG 

Inwestycje 2012 

Projekt edukacyjny 
– współfinansowany ze środków 

unijnych – realizowany  
w szkołach gminy Michałowice
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w tym także związanych z ryzykiem 
dysleksji będą:
  wspomagały rozwój sprawności manu
alnej i graficznej

  kształtowały  i  rozwijały  analizę  oraz 
syntezę wzrokową i słuchową

  kształtowały  i  rozwijały  koordynację 
wzrokowosłuchoworuchową

  rozwijały umiejętności czytania i pisania

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla 
dzieci z wadami postawy mają:
  korygować  zaburzenia  statyki  ciała 
i przeciwdziałać utrwalaniu i ich pogłę
bianiu się

  wyrabiać  nawyk  prawidłowej  postawy 
ciała

  poprawiać  ogólną  kondycję  i  spraw
ność fizyczną

  kształtować  i  wzmacniać  gorset  mię
śniowy poprzez ćwiczenie poszczegól
nych grup mięśniowych oraz ćwiczenia 
oddechowe

Zajęcia psychoedukacyjne dla 
dzieci z zaburzeniami w komunikacji 
społecznej pomogą uczniom w:
  kształtowaniu rozwoju zdolności porozu
miewania się w sposób bezkonfliktowy 

  wspomaganiu  rozwój  zdolności  do 
kontroli  emocji w  sytuacjach kontaktu 
z rówieśnikami

  kształtowaniu  umiejętności  podejmo
wania wspólnych aktywności  z  rówie
śnikami

  kształtowaniu zachowań asertywnych

Zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów uzdolnionych – język angiel-
ski mają rozwijać u uczniów kompetencje 
z  języka angielskiego w połączeniu  z  te
matyką otaczającą dzieci klas IIII – tema

tyką związaną z  ich życiem codziennym, 
zainteresowaniami

Zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów uzdolnionych plastycznie 
mają na celu:
  rozbudzanie  i  rozwijanie  wrażliwości 
estetycznej ucznia oraz jego indywidu
alne zdolności twórcze

  pobudzanie kreatywności dziecka  
odkrywanie  przyjemności  tworzenia, 
cieszenia się uzyskanym efektem

  zapoznawanie  z  różnymi  technikami 
plastycznymi

  promowanie  prac  i  ich  autorów  po

przez uczestnictwo w konkursach pla
stycznych

Zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów uzdolnionych teatralnie mają:
  rozbudzać  zainteresowania  uczniów 
teatrem  i uświadamiać  równości męż
czyzn i kobiet w sztuce

  przygotowywać  do  świadomego 
uczestnictwa w życiu kulturalnym i ob
cować ze sztuką

  kształtować umiejętności posługiwania 
się językiem ojczystym

  rozwijać wyobraźnię i inwencję twórczą
Małgorzata Grobelna 

Aktualności

Wraz z ustąpieniem zimowej aury, funkcjonariusze policji w Michałowicach odnotowali zwiększoną liczbę włamań do domów 
na terenie gminy Michałowice. 

Sprawcy wykorzystują nieobecność domowników, nawet chwilową (13 godzinną), 
jak również niezamknięcie domu i przebywanie w ogrodzie lub pomieszczeniach 

oddalonych od drzwi wejściowych. Dostając się do środka, szybko plądrują wnętrza, 
zabierając wartościowe przedmioty, biżuterię, laptopy i telefony komórkowe oraz go
tówkę. 

Wychodząc z domu nawet na chwilę, starajmy się zwrócić uwagę na wszystkie 
zabezpieczenia posesji:
• zamki w drzwiach i oknach powinny być dokładnie pozamykane; 
• jeżeli posiadacie Państwo alarm domowy, nie zapomnijcie go uruchomić; 
Pod nieobecność, poproście pozostających w domach sąsiadów o zwrócenie 

uwagi na waszą posesję. Udając się na spoczynek, nie pozostawiajcie kosztow
nych rzeczy w widocznych miejscach, zabierzcie je ze sobą.
Wobec tych niepokojących wydarzeń, zwracamy się do Państwa z prośbą o prze

kazywanie informacji o zauważonych incydentach, a przede wszystkim obecności 
niepowołanych osób w sąsiedztwie, pod numery tel.:

112
22 723-41-70
22 604-65-00
Każda informacja może przyczynić się do szybkiego ujęcia sprawców. 
  UG  

Włamania i kradzieże
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Z opracowanej inwentaryzacji wyro-
bów zawierających azbest wynika, iż 
na terenie gminy Michałowice znajduje 
się przeszło 500 obiektów pokrytych 
eternitem.

Gmina  Michałowice  wychodząc  na
przeciw oczekiwaniom mieszkańców 

przygotowała  zasady  udzielania  dotacji 
celowej na usuwanie i utylizację odpadów 
niebezpiecznych  zawierających  azbest. 
Nie  czekaj  na  ostatnią  chwilę,  zacznij 
działać już dziś.

Jakie warunki należy spełnić, aby 
otrzymać dotację:
1. Złożyć wniosek o dotację, do którego 
należy dołączyć:

a) załącznik nr 2 tj. ocena stanu możliwo
ści  bezpiecznego  użytkowania  wyro
bów zawierających azbest.

b)  potwierdzoną  za  zgodność  z  orygina
łem  kopię  dokumentu  potwierdzające
go, że wnioskodawca jest właścicielem 
nieruchomości.

2. Przed przystąpieniem do prac wniosko
dawca jest obowiązany do złożenia:

a)  kopii  potwierdzenia  zgłoszenia w Wy
dziale Architektury Starostwa Powiato
wego w Pruszkowie robót budowlanych 
(wymiana poszycia dachowego  jest  in

westycją budowlaną wymagająca zgło
szenia  Prawo budowlane).

b) kopii umowy na wykonanie prac zawar
tej z firma posiadającą decyzję zatwier
dzającą program gospodarki odpadami 
wydaną przez właściwego starostę.

3. Wnioskodawca jest obowiązany do po
wiadomienia  o  zakończeniu  prac  oraz 
przedłożenia:

a)  załącznika  nr  3  tj.  informacja  o  wyro
bach zawierających azbest.

b) kopii oświadczenia przedsiębiorcy usu
wającego  wyroby  zawierające  azbest 
o  prawidłowości  wykonania  prac  oraz 
o oczyszczeniu  terenu z pyłu azbesto
wego, z zachowaniem właściwych prze
pisów technicznych i sanitarnych zgod
nie z § 8, ust. 3 rozporządzenia Ministra 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie 
ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmia-
nie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw. 

Od  tego  dnia  gmina  ma  18  miesięcy 
na  zorganizowanie  i  wprowadzenie 

nowego  systemu  odbierania  odpadów 
komunalnych  od  mieszkańców.  Dzięki 
powszechności  systemu,  którym  będą 
objęci bez wyjątku wszyscy, gmina będzie 

miała pełną kontrolę nad powstającymi na 
jej terenie odpadami. 
Jednak  zanim działania podejmie  gmi

na, to sejmik województwa, w terminie do 
1 lipca 2012 r. , ma obowiązek uchwalenia 
aktualizacji wojewódzkiego planu gospo
darki  odpadami oraz uchwały w  sprawie 
wykonania wojewódzkiego planu gospo
darki odpadami, w której określone zosta
ną  regiony  oraz  regionalne  instalacje  do 
zagospodarowania odpadów, czyli wska
zane  miejsca,  gdzie  będą  przetwarzane 
odpady: np. sortownie. 
Powyższe akty prawne będą dla gminy 

kluczowe, gdyż bez wskazania regionalnej 
instalacji, gmina nie może podjąć uchwał,  
do  których  podjęcia  obliguje  ją  zmiana 
ustawy. 
Do 30 czerwca 2013 r. dotychczasowe 

umowy na odbieranie odpadów, jakie za
warli  Państwo  z  podmiotami  uprawnio
nymi  do  wywozu  odpadów,  nie  ulegają 
zmianie. 
Jak będzie działał nowy system zbiera-
nia odpadów?
  rada gminy ustali  stawkę  i  sposób na
liczania opłaty za odbieranie odpadów, 
a także tryb, sposób i częstotliwość jej 
wnoszenia, 

  mieszkańcy  niesegregujący  odpadów 

poniosą  znacznie  wyższe  koszty  ich 
usunięcia  –  opłaca  się  więc  segrego
wać,

  wszystkie odpady od mieszkańców od
bierze  podmiot  uprawniony  wyłoniony 
przez gminę w przetargu,

  nadzór nad prawidłowym zagospodaro
waniem odpadów przez odbierającego 
sprawować będzie gmina,

  z pobranych opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi gmina pokry
wa  koszty  funkcjonowania  systemu 
gospodarowania  odpadami  komunal
nymi,  które  obejmują  koszty:  odbie
rania,  transportu,  zbierania  i  uniesz
kodliwiania  odpadów;  tworzenia 
i  utrzymania  punktów  selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych; ob
sługę  administracyjna  tego  systemu. 
Wpływające  do  gminy  opłaty  muszą 
się  bilansować  z  ponoszonymi  przez 
gminę wydatkami.

Działania mają na celu przede wszyst-
kim ograniczenie powstawania dzikich 
wysypisk, poprawę czystości w lasach 
i przydrożnych rowach, jak również  
w bezpośrednim otoczeniu każdego 
z nas.  

 UG 

Środowisko

Niebezpieczny dla zdrowia AZBEST

Nowe regulacje w gospodarce odpadami



www.michalowice.pl 7

Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości obowiązany jest do posiadania umowy na wywóz odpadów stałych oraz prowadzenia 
selektywnego zbierania odpadów, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice. Pamiętajmy 

także, że w momencie zakupu sprzętu TV/AGD, sprzedawca ma obowiązek przyjąć od nas stary bezpłatnie.  Istnieje także bezwzględny 
zakaz wyrzucania na składowiska odpadów baterii i leków, których szkodliwe składniki mogą przedostać się do gleby czy wody.
Gmina, mając na celu ochronę środowiska, prowadzi szereg działań wspomagających mieszkańców w dbaniu o nie. Są to: 

 bezpłatny odbiór sprzętów RTV i AGD oraz przedmiotów wielkogabarytowych; 
 zorganizowanie punktów zbiórki przeterminowanych leków oraz zużytych baterii  (wykaz adresów poniżej); 
 ustawienie pojemników do   selektywnej zbiórki odpadów (na terenie gminy znajduje się 14 punktów ze specjalnie przezna
czonymi do tego  kontenerami, które sa regularnie 
opróżniane).

PUNKTY PRZYJMOWANIA  
PRZETERMINOWANYCH LEKóW:
Apteki:
Farmer, Michałowice  ul. Parkowa 1, 
Joanna Cegieła, Michałowice ul. Jesionowa 40, 
Leśna, Komorów ul. Ceglana 2, 
Ostoja, Komorów ul. Berylowa 34, 
Przychodnie:
„Resmed” Michałowice ul. Ludowa 7,  
„Arka” Komorów ul. Berylowa 34,   
„Zdrowie” Komorów ul. Turkusowa 5,

PUNKTY ZBIóRKI ZUżYTYCH BATERII:
Urząd Gminy, Michałowice, ul. Raszyńska 34
Szkoły w Komorowie, Nowej Wsi i Michałowicach 

Zużyty sprzęt RTV/AGD oraz wszelkie odpady 
wielkogabarytowe  odbierane  będą  przez  specjali
styczną firmę raz w miesiącu z przed posesji, po wcze
śniejszym osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu po
trzeby  odbioru    w  Referacie  Gospodarki  Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice, po
kój nr 9, tel. 22 723 81 78 w. 6.  
Zachęcamy  także  do  przekazywania  używanej 

odzieży, mebli oraz sprzętu AGD i RTV,  które  są 
w dobrym stanie  i nadają się do przekazania osobom 
potrzebującym do:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowej Wsi ul. Główna 52a
poniedziałki 9.0017.00
wtorki – piątki 8.0016.00
Kontakt tel.  (22) 758 27 93, 533 012 565

Zadbajmy wspólnie o oblicze naszej gminy  i bądźmy 
przyjaźni dla środowiska, które nas otacza. Mając wokół 
zadbaną okolicę, na pewno wszystkim będzie przyjem
niej się mieszkało

UG 
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Wiosenne porządki
Wiosna ukazuje nam najbliższe  otoczenie zupełnie w innym świetle, w pełnym blasku słońca. To co dotąd przykrywał biały 
puch - wyszło na światło  dzienne. Pozostawione torby z odpadami, porzucone gdzieś na poboczu śmieci i odpady wielko-
gabarytowe – to obraz, który możemy spotkać w niektórych miejscach naszej gminy.  Kierując się po raz kolejny porzekadłem 
„jak Cie widzą tak Cie piszą”, zachęcamy do dbania o nasze najbliższe otoczenie i środowisko naturalne.

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie spo
sobów i warunków bezpiecznego użyt
kowania  i  usuwania wyrobów zawiera
jących azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), 
zawierającego  dodatkowo  informację 
o  łącznej  powierzchni  płyt  azbestowo
cementowych  usuniętych  z  obiektów 
budowlanych.

c)  kopii  karty  przekazania  odpadów  nie
bezpiecznych zawierających azbest, do 

podmiotu zajmującego się unieszkodli
wianiem odpadów niebezpiecznych za
wierających azbest.

d) oryginału rachunku (faktury VAT) wysta
wionego przez przedsiębiorcę za usunię
cie  i  utylizację  odpadów  zawierających 
azbest (dokument będzie zwracany).
Zgodnie  z  zapisami  "Zasad  udzielania 

dotacji"  wysokość  dotacji  dla  jednego 
obiektu  budowlanego  wynosi  30  zł  za 
metr  kwadratowy  powierzchni  pokrytej 

lub  obłożonej  wyrobami  zawierającymi 
azbest.  Dotacja  obejmuje  75% w/w  po
wierzchni.  (np. przy dachu o powierzchni 
100m2 dotacja wyniesie 2250 zł).

Więcej informacji, jak również pomoc 
w wypełnieniu dokumentów znajdą Pań-
stwo w Referacie Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy: 
pokój nr 9, tel. 22 723 81 78 wew. 6.  

UG  
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Wydarzenia

Los bezdomnych zwierząt nie jest 
nam obojętny. Dlatego zachęcamy 
wszystkich do podjęcia współpracy 
z Urzędem Gminy Michałowice 
celem zarówno szukania bezdom-
nym zwierzętom nowych domów, 
ale również do m. in. dokarmiania 
bezpańskich kotów. W tym celu został 
opracowany “Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Michałowice”. 

 Szukamy nowego domu
Zachęcamy  mieszkańców  do  adopcji 
bezpańskich  zwierząt  znalezionych  na 
terenie  naszej  gminy.  W  ramach  adop
cji  zapewniona  zostanie  sterylizacja/
kastracja,  niezbędne  szczepienia  oraz 
oznakowanie  (chip).  Powyższe  zabiegi 
wykonywane  będą  na  koszt  gminy.  Na 
stronie  internetowej  gminy,  w  zakładce 
„bezdomne  zwierzęta”  prezentowane 
będą zdjęcia zwierząt, które szukają no
wego domu. Pamiętajmy, że każdy z nas 
może pomóc. 

Jednocześnie informujemy, że znalezio
ne na terenie gminy zwierzęta są przeka
zywane  do  Schroniska  dla  bezdomnych 
zwierząt w Milanówku przy  ul.  Brwinow
ska 48. Tam również psy czekają na swo
ich nowych właścicieli.   Zachęcamy do 
pomocy czworonogom znajdującym się w 
tym schronisku.

Leczenie
Została  podpisana  umowa  z  gabinetem 
weterynaryjnym, w ramach której zapew
niana  jest  pomoc  rannym  bezdomnym 
zwierzętom,  znajdującym  się  na  terenie 
gminy Michałowice. 
W  przypadku  gdy  zobaczysz  potrąco

nego psa, kota zgłoś to do Urzędu Gminy 
pod nr tel. 22 723 81 78 w. 6 lub na Policję 
w Regułach 22 723 41 70.
Ponadto w ramach umowy z gabinetem 

weterynaryjnym  wykonywane  są  m.  in. 
zabiegi  kastracji/sterylizacji  bezdomnych 
kotów,  mające  na  celu  ograniczenie  ich 
niekontrolowanego rozrodu. 
Więcej szczegółów można uzyskać pod 

nr 22 723 81 78 w. 6. 

Dzikie zwierzęta
Gmina  Michałowice  podpisała  porozu
mienie  z  Powiatem  Pruszkowskim,  w 
ramach  którego  będą  podejmowane  in
terwencje  w  sprawie  dzikich  zwierząt, 
znajdujących się poza miejscem  ich na
turalnego  przebywania.  W  przypadku 
zagrożenia, zwierzęta te będą odławiane. 
Udzielana  będzie  również  pomoc  lekar
sko – weterynaryjna  rannym zwierzętom 
wolno żyjącym. 
Zgłoszenia przypadków zwierząt wolno 

żyjących znajdujących się poza miejscami 
ich naturalnego przebywania można zgła
szać pod nr 22 758 77 01, 22 758 52 62 
lub 998, 112. 

UG 

W sobotę, 18 lutego, odbyło się pier-
wsze, pilotażowe, szkolenie w ra-
mach akcji „Bezpieczny lód”. Organi-
zatorem akcji był powiat pruszkowski, 
Ochotnicza Straż Pożarna z Nowej 
Wsi, a także komorowska szkoła. Pa-
tronat nad imprezą objęła posłanka 
Barbara Czaplicka, lekarz pediatra. 
W wydarzeniu uczestniczyli także 
Elżbieta Smolińska, starosta powi-

atu i Krzysztof Grabka, wójt gminy 
Michałowice.  

Pomysłodawcą  akcji  „Bezpieczny 
lód”  był  Mirosław  Olędzki,  ratownik 

medyczny  i  jednocześnie  rodzic  dziec
ka,  które  uczęszcza  do  komorowskiej 
szkoły. Organizatorzy wraz z nauczycie
lami  szkoły  w  Komorowie  oraz  studen
ci  i  specjaliści  wydziału  Ratownictwa 

Medycznego  Uniwersytetu  Medyczne
go  w  Warszawie  przygotowali  program 
szkolenia  teoretycznego.  Uczestniczyły 
w nim uczniowie  klas drugich  i  trzecich 
szkoły podstawowej. Dzieci miały okazję 
poznać podstawowe zasady zachowania 
się na lodzie, dowiedziały się również, co 
robić, gdy lód pod ich nogami zacznie się 
łamać, a także jak udzielić pierwszej po
mocy. Wszyscy szkoleniowcy przypomi

Kilka słów na temat bezdomnych zwierząt

Bezpieczny Lód – szkolnie i pokazy ratownictwa lodowego
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10 marca, w Domu Kultury 
„Niedźwiadek” w Ursusie, na literacko-
muzycznym spotkaniu biesiadnym 
pt. „Baby ładne”, zorganizowanym 
przez Klub Seniora „Wesoła Chata” 
wystąpiły zespoły wokalne z gminy 
Michałowice: z osiedla Michałowice 
„Michałowiczanka” oraz z Opaczy 
Kolonii „Czerwone Korale”.  

Czerwone  Korale”  wykonały  kilkana
ście  utworów:  pieśni  i  piosenki  lu

dowe  z  różnych  regionów Polski,  w  tym 
trzy z okolic Żywca w góralskiej gwarze, 
jedną po  czesku,  piosenkę Kayah,  opar
tą  na  folklorze  serbskomorawskim  oraz 
przeboje. Nie zabrakło ballady „Hej, soko
ły” i ułana co pukał w „okieneczko” („Hej 
z  góry  z  góry  jadą Mazury”),  a  utworem 
podsumowującym  występ  „Czerwonych 
Korali” była piosenka z  repertuaru Maryli 
Rodowicz „Ech, mała” („nie szalej”). 
Zespół  wokalny  „Michałowiczanka”, 

pod  kierunkiem  Piotra  Gwiazdeckiego, 
zaśpiewał  m.in.  piękną  pieśń  „Polskie 
kwiaty”,  (w  aranżacji  Gwiazdeckiego  na 
gitarę  i  akordeon)  oraz  tradycyjne  pieśni 
i  piosenki.  Ciekawym wydarzeniem  arty
stycznym okazało  się wykonanie melodii 
do  kanonu  „Panie  Janie”,  z  nowym  tek
stem,  ułożonym  przez  członków  chóru: 
„Drogie  panie,  drogie  panie  dziś  wasz 
dzień. Dziś śpiewają wam panowie”. „Dziś 
nasz dzień, dziś nasz dzień. Dziś śpiewają 
nam panowie”.
Do  wspólnej  muzycznoliterackiej  bie

siady  zespoły  wokalne  zaprosiła  Zofia 
Staśkiewicz, która prowadzi Klub Seniora 
„Wesoła Chata”. To ona była wodzirejem 
spotkania.  Wystąpiła  także  w  części  ar
tystycznej, wygłaszając, własnego  autor
stwa,  rymowany  pamflet  przyprawiony 
dużą ilością humoru. 
 Jak powiedziała Renata Włodarek pro

wadząca „Czerwone Korale”:  Obchodzi
my właśnie drugą rocznicę powstania. Po 
raz  pierwszy  wystąpiliśmy  z  okazji  Dnia 
Kobiet w 2010 r., dokładnie 7 marca. Dzi
siejszy występ jest naszym pierwszy poza 

gminą  Michałowice.  Przyznaję,  iż  byłam 
z tego powodu nieco zestresowana. Chó
rzyści  na  próbach  pracują  z  ogromnym 
sercem. Zdarza się, że na próbę przycho

dzę  zmęczona,  niekiedy  z  bólem  głowy, 
a wychodzę  jak na  skrzydłach. Członko
wie chóru dają mi swoją energię. 

Stanisław Szałapak 

Stołeczne występy zespołów wokalnych gminy Michałowice

WydarzeniaWydarzenia

nali i zachęcali do korzystania z numerów 
telefonów alarmowych: 112 i 998.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymał cer

tyfikat  małego  ratownika  lodowego.  Pa
tronat honorowy objęła Barbara Czaplic
ka, która od lat leczy komorowskie dzieci, 
a obecnie jest posłanką na sejm. Barbara 
Czaplicka zasiada w Komisji Zdrowia, jest 
również członkiem zespołu ds.  ratownic
twa medycznego. Dlatego też tak chętnie 
objęła patronat nad tą imprezą.  
Druga  części  akcji  „Bezpieczny  lód” 

odbyła  się  nad  zalewem  w  Komoro
wie Wsi.  Była  to  część  pokazowa.  Jako 
pierwsi  akcję  ratowania  tonącego  prze

prowadzili  strażacy  z Ochotniczej  Straży 
Pożarnej w Nowej Wsi. Do akcji posłużył 
im poduszkowiec. Akcję  ratowania prze
prowadzili również strażacy z Państwowej 
Straży Pożarnej z Pruszkowa. Tym razem 
użyto profesjonalnej deski lodowej. Atrak
cją dla zebranych by pokaz przygotowany 
przez ratowników z Plutonu Ratownictwa 
Wodnego i Poszukiwawczego z Katowic. 
Ratownicy  zaaranżowali  akcję,  gdy  to
nący znajdował się pod  lodem. Ratowni
cy  byli  wyposażeni  w  wyspecjalizowany 
sprzęt  do  ratowania,  z  ośmiokołowym 
wszędołazem – pojazdem dla którego nie 
ma  barier    na  czele. Wszędołaz  z  rów

nym  powodzeniem  jeździ  po  górzystym 
terenie,  bagnach,  jak  również  po  lodzie. 
A w sytuacji, gdy lód załamie się, wszędo
łaz potrafi pływać. 
Tuż  przed  pokazem  ratownictwa  lodo

wego  Krzysztof  Grabka,  wójt  gminy  Mi
chałowice,  zaprosił  ekipy  ratownicze  na 
krzepiący poczęstunek.
Pokazy nad zalewem cieszyły się dużym 

zainteresowaniem.  I wszyscy zebrani  jed
nogłośnie uznali, że takie akcje, należy po
wtarzać. Tak, aby w jak największym stop
niu  uświadomić  najmłodszym,  że  lód  jest 
niebezpieczny i stanowi duże zagrożenie.

Beata Izdebska 

„Michałowiczanka”

„Czerwone korale”
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Oświata

20 Lat Klubu Szachowego Hetman Michałowice

Po  dwudziestu  latach  jest 
to  najsilniejszy  szkolny 

ośrodek szachowy na Mazow
szu, a Klub Szachowy Hetman 
znany  jest  wszystkim  szachi
stom w Polsce. 
Z okazji 20lecia Klubu Sza

chowego  Hetman  Michało
wice  na  piątkowym  treningu 
17  lutego  2012  r.  zawodnicy 
klubu  oraz  założyciel  i  wie
loletni  szkoleniowiec  –  Wie
sław  Żochowski  wzięli  udział 
w  skromnej  uroczystości 
rocznicowej.  Była  to  znako
mita okazja do podsumowa
nia  działalności  i  sukcesów 
klubowych.  Wyjątkowego 
charakteru  spotkaniu  nadał 
przepyszny  tort    oczywiście 
szachowy.
Na  zakończenie  wszyscy 

usiedli  do  rozgrywek  kolejne
go Turnieju Piątkowego. 

Turnieje  Piątkowe  są  ogól
nodostępnymi  rozgrywkami 
szachowymi. Co  tydzień bie
rze  w  nich  udział  blisko  30 
osób.  Są  to  przede  wszyst
kim uczniowie szkoły podsta
wowej  i  gimnazjum.  Jednak 
bardzo  chętnie  w  rozgryw
kach  uczestniczą  także  ab
solwenci  oraz  rodzice  wy
chowanków  michałowickiej 
szkoły.  Partie  rozgrywane  są 
w  systemie  szwajcarskim  7 
rundowym i trwają po 15 mi
nut  na  każdego  zawodnika. 
Prowadzony  ranking  rozgry
wek, przedstawia klasyfikację 
uczestników  w  okresie  roku 
szkolnego. 
Oczywiście  piątkowe  zma

gania nie odbywałby się, gdy
by nie zapał  i zaangażowanie 
Wiesława  Żochowskiego, 
któremu  życzymy  wielu  uta

lentowanych  podopiecznych 
i licznych sukcesów w turnie
jach  szachowych,  a  przede 
wszystkim,  aby pasja  trenera 

udzielała  się  kolejnym  poko
leniom.

Małgorzata Sieradzka 
zdj. Monika Dąbrowska 

Szachy w Zespole Szkół w Michałowicach zapoczątkował w 1981 roku Wiesław żochowski w ramach dwugodzinnego koła 
szachowego. Królewska gra bardzo przypadła do gustu uczniom. Zainteresowanie nie słabło, sukcesów przybywało i 13 lutego 
1992 roku oficjalnie nastąpiła rejestracja Klubu Szachowego HETMAN. 

Zapoznanie  z  elementami 
kultury ludowej wybranych 

regionów  Polski”  to  jedno 
z zadań programu dydaktycz
nowychowawczego,  który 
realizowany  jest  w  bieżącym 
roku w przedszkolu w Micha

łowicach. Polska kultura ludo
wa  stanowi  zbiór  wytworów 
wiejskich  społeczności  lokal
nej,  jest  bardzo  różnorodna, 
na  co  wpływ  miała  historia. 
Wydawać  się  może,  że  edu
kacja regionalna, jest już prze

brzmiałym  akcentem  w  toku 
wychowania  i  kształcenia 
dzieci. Jednak w życiu przed
szkolnym stanowi  istotny ele
ment  budujący  aktywność 
poznawczą  i  wychowującą 
małe  dziecko.  Wprowadza  je 
w  świat  wartości  ściśle  zwią
zany z kulturą domową, lokal
ną; przybliża historię i tradycję 
regionu oraz rozbudza natural
ną wrażliwość dziecka.
W  holu  gminnego  przed

szkola,  pod  słomianą  strze
chą  znajdują  się  dawne  eks
ponaty. Można tutaj zapoznać 
się  z  elementami  dawnego 
wyposażenia  domów  i  chat 
wiejskich.  Wychowankowie 
z  wielkim  zainteresowaniem 
zapoznają  się  z  nimi,  niejed
nokrotnie  pytając  panie,  ro
dziców  czy  dziadków:  „Do 
czego  dana  rzecz  służyła?”. 
W  czasach  automatyzacji 
i elektryfikacji , niektóre rekwi
zyty  zgromadzone  w  kąciku 
wydają się jak z bajki. A jesz
cze  niespełna  wiek  temu 
tary,  czy  żelazka  z  „duszą” 

były  codziennością.  Prezen
towane  w  kąciku  regionalne 
wycinanki  czy  ludowe  stroje, 
które czasami można spotkać 
podczas  specjalnych  uroczy
stości i festynów w niektórych 
zakątkach  Polski,  wzbudzają 
wielką  ciekawość,  a  równo
cześnie zachwyt.
Dzięki wystawie przedszko

le  przybrało  niepowtarzalny 
i oryginalny wygląd, dzieci zaś 
na co dzień mogą obcować ze 
sztuką  ludową  i poznawać  jej 
walory  artystyczne.  Wszyst
kie  eksponaty  zostały  zgro
madzone  dzięki  wielkiemu 
wsparciu  rodziców,  dziadków 
i  znajomych  wychowanków 
przedszkola,  za  co  bardzo 
dziękujemy.
Wystawa  potrwa do koń-

ca czerwca. Wszystkich  ser
decznie  zapraszamy  do  jej 
obejrzenia w godzinach pracy 
przedszkola. 
Gminne  Przedszkole  w  Mi

chałowicach, ul. Szkolna 13.
Magdalena Chrzanowska 

Frelek 

Kącik ludowy
Narzędzia, naczynia, ozdoby i stroje ludowe, to tylko niektóre z eksponatów sprzed wielu lat, które można obejrzeć na wys-
tawie w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach. Wystawa, przybliżająca dzieciom piękno i różnorodność kultury ludowej, 
potrwa do końca czerwca. 
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SpołeczeństwoOświata

W marcu odbyły się dwa spotkania 
mieszkańców, które zostały zainicjo-
wane przez radę sołecką. Mają one na 
celu integrowanie lokalnej społeczności 
za sprawą wspólnych przedsięwzięć, 
które odbywają się blisko nich.  To 
łączenie przyjemnego z pożytecznym. 
Obydwa spotkania zostały sfinanso-
wane z funduszu sołeckiego, zgod-
nie z uchwałą zebrania wiejskiego 
z 22.09.2011 roku. Pierwszym był spe-
ktakl teatralny zatytułowany Siedem 
tajemnic Chopina, kolejnym warsztaty 
artystyczne z filcowania.

Siedem tajemnic Chopina
Przedstawienie  odbyło  się  w  siedzibie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi. 
Wśród przybyłych gości był wójt gminy Mi
chałowice  Krzysztof  Grabka  z  małżonką. 
Wszystkich widzów przywitała radna gmi
ny Michałowice Elżbieta Biczyk. Sobotnie 
przedstawienie  przybliżyło wszystkim  syl
wetkę  wielkiego  polskiego  kompozytowa 
i  pianisty  Fryderyka  Chopina.  Oparte  zo
stało na listach muzyka i ukazywało mniej 
znane fakty z jego życia. 
Widzowie  poznali  osoby  bliskie  sercu 

Chopina,  takie  jak:  Ludwika  Jędrzejewi
czowa  i  Emilia  Chopin  (siostry  muzyka), 
Jan  Białobłocki  (przyjaciel  z  lat  studenc
kich),  Wojciech  Żywny  (nauczyciel),  Kon
stancja  Gładkowska  (niespełniona  miłość 
Chopina),  Justyna  Chopin  (matka),  Maria 
Wodzińska  (narzeczona  kompozytora), 
George  Sand  (ostatnia  towarzyszka  ży
cia). W  rolę Fryderyka Chopina wcielił  się 
Piotr Wróbel,  natomiast  pozostałe  posta
ci  zagrali: Alina Małachowska, Władysław 
Alechno  oraz  Małgorzata  KrasowskaGa
jownik  –  mieszkanka  Nowej  Wsi,  równo
cześnie  autorka  scenariusza  i  reżyserka 
sztuki.  Widzowie  z  dużym  zainteresowa

niem oglądali spektakl i zgodnie stwierdzili, 
że  takie  wydarzenia  to  inicjatywa  godna 
kontynuacji. Na zakończenie wójt Krzysz
tof Grabka podziękował pomysłodawcom, 
wręczył kwiaty aktorom oraz zaznaczył jak 
istotne dla rozwoju i integracji lokalnej spo
łeczności jest celowe i właściwe zagospo
darowanie funduszu sołeckiego. 

Warsztaty artystyczne z filcowania
Przez dwa dni uczestnicy poznawali tajniki 
filcowania. Zajęcia prowadziła pani Elżbie
ta Baur.  Filcowanie  to metoda  rękodzieła 
polegająca  na  formowaniu  wełny  za  po
mocą ciepłej wody  i mydła  lub przy uży

ciu specjalnej igły. Podczas zajęć w Nowej 
Wsi uczestnicy  tworzyli swoje prace, wy
korzystując metodę filcowania na mokro. 
Efektem kilkugodzinnej pracy były brosz
ki,  kolczyki  oraz  różne  elementy  dekora
cyjne w  formie  kwiatów.  Ze  zwyczajnych 
kłębków  wełny  powstały  niepowtarzalne 
rękodzieła.  Takie  własnoręcznie  wykona
ne kwiatki to zarówno ozdoba ubrania, jak 
również element dekoracji wnętrza. Kwiat 
ze sfilcowanej wełny potrafi ze zwykłej po
duszki  uczynić  niezwykle  oryginalny  ele
ment wystroju. To także doskonały pomysł 
na niebanalny prezent.

Anna Bąkowska 

Świetlica w Nowej Wsi

Informacje z GOPS

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice 
zaprasza  do  udziału w  Projekcie  Systemowym  „Aktywnie  do 
Rozwoju” wszystkich chętnych: w wieku aktywności zawodo
wej, zatrudnionych lub niezatrudnionych. Projekt będzie reali
zowany po raz kolejny, jest on szansą na podniesienie swoich 
kwalifikacji  społecznych, a  także zwiększenie motywacji  i  sa
mooceny.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt do 30 kwietnia 

2012  r.  z  koordynatorem projektu  Joanną Ratyńską  (601555
670)  lub  pracownikiem  socjalnym  Magdaleną  Kwiatkowską 
(601555672).
Projekt  systemowy  „Aktywnie  do  rozwoju” współfinansowa

ny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 

7.1, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej in
tegracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”
 
2. Gops  zainicjował projekt  socjalny  „SZKOŁA RODZICÓW” 

skierowany do rodziców chcących podnieść swoje kompetencje 
wychowawcze.  Projekt  składał  się  z  cyklu  spotkań  odbywają
cych się w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ko
morowie w każdą środę lutego i marca. Planowana jest kontynu
acja działań o podobnej tematyce.
  
3. Zapraszamy osoby chętne do współpracy w ramach wolon

tariatu z osobami niepełnosprawnymi. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem wolon

tariatu Magdaleną Kwiatkowską po nr tel. 601555672.
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 Wyrażono wolę zabezpieczenia w budżetach Gminy na  lata 2012 
– 2021 środków finansowych przeznaczonych na rzecz utrzymania 
rezultatów projektu „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci 
i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref 

rekreacji”, na który złożą się coroczne wpłaty w wysokości minimum 
1% całkowitych kosztów projektu, zgodnie z art. 6 Umowy Finanso
wej Nr 40/PL0448/07/NMF/MF EOG/2009. 

UCHWAŁY PODJĘTE NA  
XIII SESJI RADY GMINY z 29.II.2012 r.

Uchwała Nr XIII/127/2012 
w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Gminy Michałowice na lata 2012- – 2021 środków finansowych 

na utrzymanie projektu pn. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez 
budowę otwartych stref rekreacji” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz  

Mechanizmu Finansowego EOG.

Zaliczono niżej wymienione drogi położone na terenie Gminy Micha
łowice do kategorii dróg gminnych: 
1) w miejscowości  Pęcice:
a)  ul. Kwiatów Polnych  na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Kroku
sowej ( dz. nr ew. 645 ) długości  186 m o nawierzchni utwardzonej,

b)  ul. Kwiatów Polnych na odcinku od ul. Krokusowej do ul. Kon
waliowej ( dz. nr ew. 597 ) długości  157 m o nawierzchni nieutwar
dzonej,

c)  ul. Kwiatów Polnych na odcinku od ul. Pęcickiej do ul. dz. nr ew. 
645 ( dz. nr ew. 550 ) długości  82 m o nawierzchni utwardzonej,

d)   ul. Tulipanów na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kwiatów 
Polnych ( dz. nr ew. 546 ) długości  82 m o nawierzchni utwardzonej

e)  ul. Tulipanów na odcinku od ul. Kwiatów Polnych do ul. Azaliowej 
( dz. nr ew. 530 ) długości  69 o nawierzchni nieutwardzonej,

f)    ul.  Azaliowa na odcinku od ul. Konwaliowej  do ul. Krokusowej 
(dz. nr ew. 529 ) długości  179 m o nawierzchni nieutwardzonej,

Określono specjalności  i  formy kształcenia nauczycieli, które będą 
objęte dofinansowaniem w 2012 r. . Są to:
1)    studia  uzupełniające:  magisterskie  zgodne  z  posiadanym wy
kształceniem.
2)  studia językowe – podyplomowe, magisterskie, licencjackie 
lub naukę w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych – da
jące kwalifikacje do nauczania języków obcych w danym typie 
szkoły,
3)  studia podyplomowe i doktoranckie nadające uprawnienia do na

uczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć, 
zgodnie z potrzebami szkoły,
4)  studia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz za
rządzania oświatą.
 Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 
pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli 
określona jest  do wysokości 50% ponoszonych przez nauczyciela 
opłat, nie więcej jednak niż   1000,00 zł: słownie (jeden tysiąc zł)  za 
semestr nauki.

Wyrażono zgodę na ustanowienie nieodpłatnie  i  na czas nieozna
czony służebności przesyłu na rzecz „DAWIS” sp. z o.o., z siedzibą 
w  Pruszkowie,  polegającej  na  budowie  kanalizacji  teletechnicznej 
na części działki ew. nr 355/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Nowa Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice. Równocze
śnie  traci moc Uchwała Nr XI/102/2011 Rady Gminy Michałowice 
z dnia 23 listopada 2011 r. 

 Upoważniono Wójta Gminy Michałowice do zawarcia na czas nie
oznaczony  umowy  dzierżawy  pomiędzy  PKP  S.A.  Odział  Gospo
darowania Nieruchomościami w Warszawie a Gminą Michałowice, 
części działki ewidencyjnej nr 716/8, części działki ew. nr 716/9 oraz 
części działki 716/10, położonych w obrębie ewidencyjnym Komo

rów Osiedle, o łącznej powierzchni około 470 m2, wzdłuż ulicy Jana 
Matejki w Komorowie, na cele związane z realizacją zadań własnych 
Gminy wynikających  z  art.  7  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym, tj. przebudowa chodnika

Pozytywnie zaopiniowano zmianę granicy pomiędzy obrębami ewidencyjnymi: Granica  i Nowa Wieś zgodnie  z przebiegiem określonym 
w załączniku do uchwały.

Uchwała Nr XIII/132/2012
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 

Uchwała Nr XIII/128/2012 
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady

 kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane
 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2012.

Uchwała Nr XIII/129/2012 
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 355/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, 

stanowiących własność Gminy Michałowice

Uchwała Nr XIII/130/2012 
 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Odział Gospodarowania 

Nieruchomościami w Warszawie

Uchwała Nr XIII/131/2012 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych w gminie Michałowice
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Postanowiono przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Granica  w sprawie nadania „Statutu osiedlu Gra
nica”.   Przedmiotem konsultacji będzie wyrażenie opinii i złożenie uwag dotyczących projektu statutu osiedla Granica. Uprawnione do udziału 
w konsultacjach są osoby, które do dnia zakończenia konsultacji ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie osiedla Granica.  

Postanowiono przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami zamiesz
kałymi na terenie osiedla Komorów   w sprawie zmian  „Statutu osie
dla Komorów (Komorów, Granica)”, zwanego dalej statutem.
Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od mieszkańców zamiesz
kałych na terenie osiedla Komorów odpowiedzi na pytanie o treści:
„Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zmian w statucie osiedla po
legających na:
1) skreśleniu w tytule statutu wyrazów: „(Komorów, Granica)”,
2)  zastąpieniu  w  §  1  w  ust.  2  wyrazów:  „400,29  ha.”  wyrazami 
„196,74 ha.”,

3) skreśleniu w § 1 w ust. 2 w zdaniu wyrazów: „nr 1”,
4)  zastąpieniu  w  §  17  w  ust.  9  wyrazów:  „w  ust.  6”  wyrazami 
„w ust. 8”,
5)  zastąpieniu w §  23 w ust.  5 w  zdaniu drugim wyrazu:  „zgody” 
wyrazem „opinii”,
6) zastąpieniu w § 26 w ust. 2 wyrazu: „sołectwa” wyrazem „osiedla”
7) zastąpieniu załącznika do statutu załącznikiem Nr 1 do uchwały?
Uprawnione do udziału w konsultacjach są osoby, które do dnia za
kończenia konsultacji ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie 
osiedla Komorów.

Postawiono przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie przeniesienia siedziby władz Gminy do Reguł. Kon
sultacje polegać będą na uzyskaniu od mieszkańców gminy Michałowice odpowiedzi na pytanie o treści: „Czy w związku z przeniesieniem 
do Reguł Urzędu Gminy jest Pan/Pani za przeniesieniem do Reguł siedziby władz Gminy?”
Uprawnione do udziału w konsultacjach są osoby, które do dnia zakończenia konsultacji ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie gminy Michałowice. 

Uchwała Nr XIII/133/2012
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Granica, dotyczących nadania 

„Statutu osiedlu Granica”.

Uchwała Nr XIII/134/2012
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Komorów, dotyczących zmian 

„Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)”.

Uchwała Nr XIII/135/2012
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice dotyczących  

przeniesienia siedziby władz Gminy do Reguł.

g)  ul. Azaliowa na odcinku od ul. Kwiatów Polnych do ul. Konwalio
wej ( dz. nr ew. 579 ) długości  230 m o nawierzchni nieutwardzonej,

h)  ul. Konwaliowa na odcinku od ul. Pęcickiej  do ul. Azaliowej ( dz. 
nr ew.   530 ) długości  155 m o nawierzchni utwardzonej,

i)  ul. Krokusowa na odcinku od ul. Pęcickiej do granicy z dz. nr ew. 
466 ( dz. nr ew. 606, 545, 644 ) długości 290 m o nawierzchni nie
utwardzonej,

j)    ul. Cyklistów na odcinku od ul. Armii Krajowej do granicy  z m. 
Pruszkowem ( dz. nr 468/1, 465/2 ) długości  220 m o nawierzchni 
utwardzonej.  

 2).  w miejscowości Granica:
 a)   ul. Stanisława Wyspiańskiego na odcinku od ul. Mikołaja Reja 
do ul. Jacka Malczewskiego ( dz. nr 1238 ) długości 187 m o na
wierzchni nieutwardzonej,   

b)  ul. Sabały na odcinku od ul. Długiej do ul. Mikołaja Reja ( dz. nr 
998 ) długości 497 m o nawierzchni nieutwardzonej,

c)    ul.  Kalinowa na odcinku od  ul. Mikołaja Reja  (  dz.  nr  412/3  ) 

długości 354 m
 o nawierzchni nieutwardzonej,
d)  ul. Jana Kochanowskiego od ul. Mikołaja Reja do ul. Poprzecznej 
( dz. nr ew. 520/1 ) długości 462 m o nawierzchni nieutwardzonej, 

e)  ul. Jacka Malczewskiego od ul. Mikołaja Reja do ul. Poprzecznej 
( dz. nr ew. 1184) długości 466 m  o nawierzchni nieutwardzonej,

f)    ul.  Jedliny  od  ul.  Pruszkowskiej  do  ul.  Agnieszki  Osieckiej 
(dz. nr ew. 1051 ) długości 196 m  o nawierzchni nieutwardzonej, 

g)  ul. Podleśna od ul. Poprzecznej do ul. Agnieszki Osieckiej ( dz. nr 
ew. 525/6, 523/8 ) długości 319 m  o nawierzchni nieutwardzonej,

h)  ul. Agnieszki Osieckiej od ul. Jana Kochanowskiego do ul. Pod
leśnej ( dz. nr ew. 963, 523/5  )  długości 75 m o nawierzchni nie
utwardzonej,

i)  ul. Agnieszki Osieckiej od ul. Podleśnej do ul. Jedliny ( dz. nr ew. 
525/5 i cz. dz. 1049  )  długości 37 m o nawierzchni nieutwardzonej,

j)  ul. Agnieszki Osieckiej od ul. Jedliny  do ul. Pruszkowskiej ( część 
dz. nr ew. 1049   )  długości  72 m o nawierzchni nieutwardzonej. 

W statucie Gminy Michałowice, stanowiącym załącznik do Uchwały 
Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17  lipca 2006r.,  
w  sprawie  uchwalenia  statutu  Gminy  Michałowice  (Dz.  Urz.  Woj. 
Maz. z dnia 9 września 2006 r. Nr 181, poz. 7037 z późn. zm.)  wpro
wadzono następujące zmiany:
1)  w § 48 w ust. 2 po wyrazach „zastępcy wójta” skreśla się przeci

nek oraz wyrazy „sekretarza gminy”,
2)  skreśla się § 49,
3) w § 50 skreśla się wyrazy: „i § 49”,
4) w § 52 skreśla się oznaczenie ust. „1”,
5) w § 52 skreśla się ust. 2. 

Uchwała Nr XIII/136/2012
w sprawie zmiany statutu Gminy Michałowice.

W celu prawidłowego wyboru ławników Sądu Okręgowego w War
szawie,  Sądu  Rejonowego  dla Warszawy  –  Żoliborza  Sądu  Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 20122015 powołano Ze
spół ds.  zaopiniowania  kandydatów na  ławników w składzie: pani 
Urszula Bejda, pani Hanna Brzeska – Kalczuk, pani Anna Kamińska, 
pan Eugeniusz Hanc, Pan Paweł Zacny.
  Ustalono następujące zadania Zespołu ds. zaopiniowania kandy

datów na ławników:
1)  ocena  spełnienia  przez  kandydatów  wymogów  określonych 
w ustawie,
2) ocena prawidłowości zgłoszeń kandydatów na ławników,
3) ustalenie kandydatów na ławników do określonych w § 1 uchwały 
sądów,
4) przedłożenie Radzie Gminy wykazu i opinii o kandydatach.

Uchwała Nr XIII/137/2012
 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
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Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa
nia przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wieś Michałowice”.
Granice  obszaru planu wyznaczone  są przez:  południową granice 
działki nr ew. 264, zachodnią i północną granicę działki nr ew. 297, 
północnozachodnia  granicę  działki  nr  ew.  192    ul.  Kasztanowej, 
północnowschodnią granicę działki nr ew. 146/2  ul. Ks. J. Ponia
towskiego,  południowowschodnią  granicę  działki  nr  ew.  23    ul. 

Szarej (wszystkie działki w obrębie geodezyjnym wieś Michałowice), 
granicę obrębu geodezyjnego wieś Michałowice, granicę administra
cyjną Gminy oraz granicę obrębu geodezyjnego wieś Michałowice.
Granice planu, oznaczone są na mapie,  załączniku graficznym do 
uchwały, literami ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUA.
Niniejsza uchwała uchyla uchwałę nr XI/114/2011 Rady Gminy Mi
chałowice z 23 listopada 2011r. 

Przystąpiono  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa
nia przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz Mała”.
Granice  obszaru planu wyznaczają:  granica  obrębu geodezyjnego 
wieś Opacz Mała, granica administracyjna Gminy Michałowice, gra
nica obrębu geodezyjnego wieś Opacz Mała oraz północna granica 

działki nr ew. 296 w obrębie geodezyjnym wieś Opacz Mała.
Granice  planu  oznaczone  są  na mapie,  załączniku  graficznym  do 
uchwały, literami ABCDEFGHA.
Niniejsza uchwała uchyla uchwałę nr XI/113/2011 Rady Gminy Mi
chałowice z 23 listopada 2011r.  

W  Uchwale  Budżetowej  na  rok  2012  Gminy  Michałowice  Nr 
XII/119/2011 dokonano następujących zmian:
 zmieniono wydatki budżetu gminy:
a)  zwiększono wydatki o kwotę  202 000 zł, w tym:
 wydatki bieżące w dziale 700 o kwotę  50 000 zł,
 wydatki majątkowe w dziale 010 i 801 o kwotę    152 000,00 zł
b) zmniejszono wydatki o kwotę  202 000 zł, w tym:

 wydatki bieżące w działach 010 i 600 o kwotę 122 000 zł,
 wydatki majątkowe  w dziale 600 o kwotę 80 000 zł
Po dokonaniu zmian budżet gminy na 2012 r. wynosi:
a) dochody          80 912 049,33 zł
b) wydatki           84 636 623,33 zł
c) deficyt               3 724 574,00 zł.

W uchwale Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12  listopada 2008  r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009  2013 z późniejszymi zmianami zmieniono załącznik nr 3 uchwały, określający 
potrzeby w zakresie remontów  i wydatków.  

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr  XII/118/2011 Rady Gminy  Micha
łowice z dnia  21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020 wpro
wadzono następujące zmiany:
1) w poz. 1   „Przedsięwzięcia ogółem”  
w kolumnie 8  kwotę 80 815 574,15 zł  zastąpiono kwotą  
80 870 182,15 zł,
w kolumnie 10  kwotę 22 555 211,81 zł  zastąpiono kwotą  
22 595 125,81 zł,
w kolumnie 11 – kwotę 16 928 400,00 zł  zastąpiono kwotą  
16 939 437,09 zł,
w kolumnie 12   kwotę 17 932 921,00 zł  zastąpiono kwotą  
17 936 578,09 zł,      

2) w poz. 2  „Wydatki bieżące”
w kolumnie   8 – kwotę 6 725 039,81 zł  zastąpiono kwotą  
6 779 647,81 zł,
w kolumnie 10 – kwotę 3 759 574,09 zł zastąpiono kwotą  
3 799 488,09 zł,
w kolumnie 11 – kwotę 542 423,09 zł zastąpiono  kwotą 553 460,09 zł,
w kolumnie 12 – kwotę 293 202,09 zł zastąpiono  kwotą 296 859,09 zł,

3) w poz. 16 „ Wydatki bieżące”
w kolumnie    8  dodano kwotę  54 608,00 zł,
w kolumnie  10  dodano kwotę  39 914,00 zł,
w kolumnie  11  dodano kwotę  11 037,00 zł
w kolumnie  12  dodano kwotę    3 657,00 zł

4) po poz. 20 dodano poz. 20 a 20 d w brzmieniu:
„20a  Internet Neostrada Opcja 2Mb w promocji „Wymarzony In
ternet” (921 92109)

w kolumnie   10  wprowadzono kwotę   1 032 zł,
w kolumnie   11  wprowadzono kwotę   1 219 zł,
w kolumnie   12  wprowadzono kwotę  1 219 zł.
20b   Internet Neostrada Opcja 2Mb w promocji „Wymarzony In
ternet” (750 75023)
w kolumnie   10  wprowadzono kwotę   1 032 zł,
w kolumnie   11  wprowadzono kwotę   1 219 zł,
w kolumnie   12  wprowadzono kwotę  1 219 zł.
20c   Internet w SUW Komorów (750 75023)
w kolumnie   10  wprowadzono kwotę     950 zł
w kolumnie   11  wprowadzono kwotę   1 219 zł,
w kolumnie   12  wprowadzono kwotę  1 219 zł.
20d   Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Michałowice 
(750 75023)
w kolumnie   10  wprowadzono kwotę   36 900 zł,
w kolumnie   11  wprowadzono kwotę     7 380 zł.”

5) w poz.  36   program 3 Budowa dróg w Gminie Michałowice 
ogółem
w kolumnie  10  4 845 019 zł zastąpiono kwotą  4 765 019 zł,

6) w poz. 52 „Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Gra
nicznej i Słonecznej w Nowej Wsi” 
w kolumnie  10   150 000 zł  zastąpiono kwotą 70 000  zł,

7) w poz. 61  program 5 Budowa budynków użyteczności publicznej 
w Gminie Michałowice ogółem
w kolumnie  10 11 020 618,72 zł  zastąpiono kwotą  11 100 618,72 zł,

8) w poz. 68  „Rozbudowa Szkoły w Nowej wsi / Granicy
w kolumnie  10  1 930 000 zł  zastąpiono kwotą  2 010 000 zł,

UCHWAŁA Nr XIII/138/2012
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wieś Michałowice”

UCHWAŁA Nr XIII/139/2012 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz Mała”,

Uchwała Nr XIII/142/2012
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011. 

Uchwała Nr XIII/140/2012  
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego pro-

gramu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013.

Uchwała Nr XIII/141/2012 
zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy  Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.
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Życie to coś więcej.
Więcej niż rola do odegrania. Niż 
religia i konwenanse. Więcej niż 
mąż i dziecko. Pieniądze i sława.
Trzy kobiety. Gwiazda filmowa, 
mistyczka, arystokratka zafascy-
nowana psychoanalizą. Na pozór 
dzieli je wszystko. Łączy obsesyjna 
myśl, że muszą porzucić swoje do-

tychczasowe życie i odnaleźć to, co naprawdę ważne.

Czy sny mogą być prze-
kazywane z pokolenia na 

pokolenie?
Gdy Jude była dzieckiem, 

dręczył ją stale powra-
cający koszmar. Ten sam 

sen nawiedza teraz jej 
sześcioletnią siostrzenicę 

Summer. Jude zatrudniona 
w domu aukcyjnym Be-

echam’s odnosi zawodowe 
sukcesy; w życiu prywatnym bezskutecznie 

usiłuje dojść do siebie po śmierci męża...

Książka ze wspomnie-
niami Artystki.

Niesamowite historie 
spisane dzięki pamięt-
nikom pisanym od 
wczesnych lat młodości. 
Historia życia, podróży 
Artystki, jej życie w Polsce 

a potem przez 20 lat w Nowym Jorku. Za-
bawna, poruszająca i pełna emocji opowieść. 

Tyrion Lannister, uciekłszy 
z  Westeros, gdy wyznaczono 

nagrodę za jego głowę, również 
zmierza do Daenerys. Jego nowi 

towarzysze podróży nie są jednak 
obdartą bandą wyrzutków, jaką 

mogliby się wydawać, a jeden 
z nich może na zawsze pozbawić 
Daenerys praw do westeroskiego 

tronu... W czasie narastających nie-
pokojów fale przeznaczenia nieuchronnie prowadzą 
bohaterów do największego ze wszystkich tańców...

Była czarnoskóra. Była 
piękna. Zniewalała ludzi 
błyskotliwością umysłu. 

Wojowniczka, która dziewięć 
wieków przed naszą erą 

dała pokój legendarnemu 
królestwu Saby, krainie złota 

i kadzidła. Najwspanialszą jej 
bitwą była jednak ta, w której 

miłość splotła się z inteli-
gencją. Zagadki były wyzwaniem, jakie rzuciła 

królowi Salomonowi...

KOBIETA W LUSTRZE – Eric-Emmanuel DOM Z MOICH MARZEń  
– Laura Dave

ZAKOCHANA MODELKA – Alyson Richman

ŚMIERTELNE żąDŁO BERII – Jelena Prudnikowa
WOJNA, MOJA MIŁOŚć  
– Madelaine Masson

Krystyna Skarbek 
- ulubiona agentka 
Churchilla

KRóLOWA SABY – Marek Halter

WYŚPIEWAM WAM WSZYSTKO  
– Urszula Dudziak 

FRANKLIN I SKACZąCE BUTY  
– Paulette Bourgeois

DZIENNIK CWANIACZKA. BIAŁA 
GORąCZKA – Jeff Kinney

PAMIĘTNIK NASTOLATKI 4 
– Beata Andrzejczuk

TANIEC ZE SMOKAMI, CZĘŚć 2  
– George R.R. Martin 

POD NOCNYM NIEBEM – Rachel Hore

„Rzymskie wakacje” to piękny 
film o miłości uwielbiany 
przez miliony kobiet. Dla 
Annie Adams jest jednak 
zwiastunem katastrofy. Każdy 
seans pociąga za sobą lawinę 
nieoczekiwanych zdarzeń - od 
rozwodu rodziców i utraty 

pracy, po odejście narzeczonego... Lekka 
i zabawna historia z pięknymi fotografiami, 
dobrą kuchnią i tajemniczym tatuażem w tle.

Zakochana modelka  odtwarza 
frapujące i żarliwe ostatnie 
miesiące życia Vincenta oraz 
trudny związek młodej, pełnej 
nadziei dziewczyny z artystą na 
krawędzi rozpaczy. Książka będąca 
zarazem romansem, jak i powieścią 
opartą na rzetelnych, drobiazgowo 
zebranych informacjach, zgłębia 
złożone relacje między pacjentem 

a lekarzem, a zwłaszcza między malarzem i jego 
ostatnią muzą

Ławrientij Beria, wszechwładny lider 
ZSRR po śmierci Stalina, wie, że będzie 
musiał oddać ster władzy - ale nie wcze-
śniej, niż za dwa, trzy lata. Wtedy, gdy 
przygotowana przez niego reforma go-
spodarki zacznie działać. Dlaczego więc 
tak wcześnie generałowie wtrącili go do 
bunkra w sztabie Moskiewskiego Okręgu 
Wojskowego? Kto stoi za puczem?! 
Czemu Nikita Chruszczow gwałtownie 
przyspieszył bieg spraw i stanął na czele 
junty partyjno-wojskowej? Czy wierne 

Berii oddziały staną do konfrontacji z generałami? ...

Wśród kolegów Franklina bardzo 
popularna staje się zabawa w skakanie na 
specjalnych sprężynowych butach. Żółwik 
także chciałby dostać skaczące buty, więc 
umawia się z rodzicami, że pomagając 
w domu, zapracuje na ich zakup. Kiedy 
Franklinowi udaje się wreszcie założyć 
upragnione buty, okazuje się, że skakanie 

w nich wcale nie jest takie proste a niektórzy koledzy 
wyśmiewają się z jego nieudanych prób. Na szczęście 
w pobliżu jest najlepszy przyjaciel, który nie tylko pociesza 
żółwika, ale także okazuje się świetnym trenerem.

Greg Heffley ma przechlapane. 
Zdewastował szkolne mienie 
i już czuje oddech policji na 
karku. Teraz tylko jedno może 
uratować mu skórę. Śnieg.
Tak się szczęśliwie składa, że 
nadchodzi śnieżyca stulecia 
i dom Heffleyów zostaje odcię-
ty od świata. Co za ulga! Ale 
czy na pewno? Greg, zmuszony 

do opieki nad upiornym młodszym braciszkiem, 
dostaje białej gorączki...

Dziewczyny! Nareszcie mam najlepszego 
chłopaka pod słońcem! Przystojny i mądry, 
a na dodatek czuły, troskliwy, opiekuńczy! 
Muszę być jednak czujna. Konkurencja nie śpi. 
A w końcu ja też nie jestem taka doskonała. 
W tej części mojego pamiętnika dowiecie się, 
jak nasza miłość cudownie rozkwita i jakie 
przeszkody musi pokonać. Ale zakończenie 
tej opowieści jest dramatyczne i zaskakujące 
- zaskoczyło również mnie. Nie można być 
niczego w życiu pewnym, nawet samej siebie. 

Do tego jeszcze Donia. Muszę się zastanowić, czy ona naprawdę 
jest moją najlepszą przyjaciółką?

Wybór i opracowanie: J. Janaszewska, W. Kłosińska, K. Walichnowska

Krystyna Skarbek vel 
Christine Granville była 
jedną z najwybitniej-
szych kobiet - agentek 
podczas II wojny 
światowej - mówiło 
się, że jest „ulubio-

nym szpiegiem Churchilla”. Jej dokonania 
w Polsce, na Węgrzech i we Francji obrosły 
legendą jeszcze za jej życia...

Biblioteka w Komorowie
ul. Kraszewskiego 3, tel. 22 758 01 84
www.biblioteka-komorow.pl

Biblioteka w Michałowicach
ul. Szkolna 15, tel. 22 723 86 00
www.biblioteka.michalowice.pl

Biblioteka w Nowej Wsi
ul. Główna 52a, tel. 22 758 28 72
www.biblioteka.michalowice.pl

Więcej nowości i najświeższe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:  
www.biblioteka-komorow.pl oraz profilu na Facebook’u: fb.biblioteka-komorow.pl
Serdecznie zapraszamy!

NOWOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEżY

DZIAŁ DLA DOROSŁYCH – LITERATURA PIĘKNA

DZIAŁ DLA DOROSŁYCH – LITERATURA POPULARNO-NAUKOWA

Po prostu czytaj...Akty prawne



•  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Gminy Michałowice z siedzibą w Nowej Wsi
ul. Główna 52A, 05–806 Komorów 
tel. 22 758–27–93

•  Zespół Obsługi Ekonomiczno-Admini-
stracyjnej Szkół z siedzibą w Nowej Wsi
ul. Główna 96, 05–806 Komorów 
tel. 22 758–26–63

•  Gminna Komisja ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych w Michałowicach  
z siedzibą w Nowej Wsi
ul. Główna 52 A,  
05–806 Komorów 
tel. 22 758–28–22  
(dyżury w każdy czwartek  
w godz. 17.00–19.00)

•  Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie 
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20 
05–806 Komorów, tel. 22 758–06–37 
ZSO i SP 
tel. 22 758–02–48 liceum 
tel. 22 758–08–95 gimnazjum

•  Zespół Szkolno–Przedszkolny 
im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi
ul. Główna 96, 05–806 Komorów 
tel. 22 758–26–05 szkoła 
tel. 22 758–26–51 przedszkole

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

•  Gminne przedszkole w Michałowicach 
ul. Szkolna 13, 05–816 Michałowice, 
tel. 22 723–83–80

•  Gminna biblioteka publiczna 
w Michałowicach 
ul. Szkolna 15, 05–816 Michałowice 
(budynek szkoły podstawowej) 
tel./fax. 22 723–86–00
Filia biblioteki mieści się w Nowej Wsi 
(budynek gminnego przedszkola) 
ul. Główna 52A,  
05–806 Komorów 
tel./fax. 22 758–28–72

•  Gminna Biblioteka Publiczna 
w Komorowie 
ul. Kraszewskiego 3, 05–806 Komorów, 
tel. 22 758–01–84

GMiNNE jEDNOSTKi ORGANiZACYjNE

TElEfON AlARMOWY – 112

POliCjA – 997
Komisariat Policji w Regułach
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15 
tel. 22 723–41–70, 22 604–65–00 
22 753–40–46 
Sekretariat tel. 22 604–65–02 
fax. 22 604–64–06 
(wszystkie telefony czynne całodobowo)
Komenda Powiatowa 
22 758– 60– 81 do 85, 22 604–62–13

STRAż POżARNA – 998
Państwowa Straż Pożarna Pruszków
Telefon alarmowy 22 758–77–01
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi 
ul. Główna 2  
tel. alarmowy 22 758–26–87, 692–773–871

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

POGOTOWiE GAZOWE – 992
Awarie: 22 667–30–73 do 78

STAROSTWO POWiATOWE
tel. 22 738–14–00

AWARiE SiECi KANAliZACYjNEj  
i SANiTARNEj
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Wodno–Ściekowej GEA–NOVA Sp. z o. o. 
05–082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 38 
awarie: 697–229–002
serwis: tel. 695–380–695, 693–860–083

AWARiE SiECi WODOCiąGOWEj
ADMAR-U - miejscowości : • Granica  
• Komorów Osiedle– bez osiedla Ostoja 
• Komorów Wieś• Michałowice Osiedle  
– z wyłączeniem ulic wskazanych poniżej, 
obsługiwanych przez MPWiK • Michałowi-
ce Wieś • Nowa Wieś • Opacz Kolonia • 
Opacz Mała • Pęcice • Pęcice Małe • Regu-
ły- bez części ul. St. Bodycha  
(od ul. Regulskiej do ul. Rumiankowej)  
• Sokołów• Suchy Las 
Całodobowo tel. 501-669-790, 509-204-365, 
666-177-892

MPWiK - miejscowości : • Komorów 
Osiedle – osiedle Ostoja • Michałowice 
Osiedle – 3 Maja, 11 Listopada (tylko 
część od ul. Cichej do ul. Szkolnej),  Cicha,  
Dębowa,  Jaśminowa,  Jesionowa,  Klonowa, 
Kościuszki, Kwiatowa, Krótka, Ludowa, 

Mickiewicza, Ogrodowa, Parkowa (tylko 
od ul. Polnej  do ul. Klonowej); Partyzantów,  
Raszyńska (część od ul. Jesionowej do 
ul. Szkolnej), Regulska (część od ul. Cichej 
do ul. Spacerowej), Rumuńska, Rynkowa, 
Słowackiego, Sportowa, Szkolna, Wojska 
Polskiego, Żytnia  
• Reguły – część ul. Bodycha (od ul. Regulskiej 
do ul. Rumiankowej) 
Pogotowie MPWiK  
784-021-226, 22 445-62-11

OśWiETlENiE UliCZNE – Firma Cieślikowski
tel. 22 720 39 07

POGOTOWiE RATUNKOWE – 999
Nocna pomoc medyczna – 22 753 81 37
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul.Reja 1 
tel. 22 723–11–47

PRZYCHODNiE lEKARSKiE 
•  „Arka” Komorów, ul. Berylowa 34

tel. 22 758–00–85
•  RES–MED. Michałowice, ul. Ludowa 7

tel. 22 753–04–04
•  Przychodnia Lekarska ZDROWIE

Komorów,ul. Turkusowa 5 
tel. 22 759–16–57 

WAżNiEjSZE TElEfONY

URZąD GMiNY MiCHAŁOWiCE
05–816 Michałowice, ul. Raszyńska 34 
fax.: 22 723 81 78 w.190
sekretariat@michalowice.pl, www.michalowice.pl

Centrala:  22 723–81–78; 22 723–93–32; 22 723–93–35
• 0 lub 116 – Sekretariat Wójta 
• 101 lub 108 – Inwestycje 
• 104 lub 105 – Podatki 
• 106 – Skarbnik Gminy 
• 107 – Księgowość Budżetowa 
• 109 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 
• 110 – Kierownicy Ref. Inwestycji i Gosp. Komunalnej 
• 111 – Sekretarz Gminy 
• 113 – Zamówienia Publiczne 
• 121 –Planowanie Przestrzenne 
• 123 lub 124 – Geodezja i Rolnictwo 
• 125 – Biuro Rady Gminy

Telefony bezpośrednie:

• Sprawy Obywatelskie – 22 723–87–55
•  Kultura i Sprawy Społeczne – 22 723–83–00
•  Planowanie Przestrzenne – 22 723–93–36
•  Geodezja i Rolnictwo – 22 723–93–37
•  Ewidencja Działalności Gospodarczej – 22 723–93–45
•  Biuro Rady Gminy – 22 723–93–38
•  Rozliczanie faktur za kanalizację – 22 758–03–07
•  Kasa 22 723–84–08 (czynna: pon 9.15-16.30, wt-pt 8.15-15.30, 

w ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 12.00)

Ważne  telefony …

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

Tel. +48 (22) 755 42 11  
Fax: +48 (22) 755 42 14

www.dbprint.pl
biuro@dbprint.pl

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

Druk  
i opracowanie  

graficzne:


