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Gminy Michałowice
WARTO PRZECZYTAĆ!

Szanowni Państwo
Przekazuję Państwu specjalne wydanie Biuletynu Informacyjnego. Okazja ku
temu jest wyjątkowa. 8 września 2012 r. oficjalnie oddamy do Państwa użytku
nowy budynek Urzędu Gminy Michałowice. Mieści się on w Regułach przy ul. Aleja
Powstańców Warszawy 1. Tym samym dobiegnie końca realizacja projektu, którego
urzeczywistnienie niewiele osób jeszcze niedawno brało pod uwagę.
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I

dea budowy nowej siedziby Urzędu Gminy
Michałowice towarzyszyła administratorom tego terenu od samego początku istnienia Gminy. Od lat planowano budowę obiektu przeznaczonego specjalnie na potrzeby
administracji. Do tego czasu, każda z kolejnych siedziba Urzędu w założeniu miała charakter tymczasowy. W miarę możliwości do
celów użyteczności publicznej dostosowywano kolejne budynki mieszkalne. Tak było
w przypadku trzech siedzib Urzędu: w Opaczy-Kolonii przy ul. Centralnej, potem przy
ul. Ryżowej oraz w Michałowicach przy ul.
Raszyńskiej. Tymczasem mijały lata i po raz
kolejny okazało się, że nie ma nic tak trwałego jak prowizorium. Przy ul. Raszyńskiej
w Michałowicach Urząd miał swoją siedzibę
przez ponad 38 lat.
Przeniesienie siedziby Urzędu Gminy do
Reguł oznacza, że zyskamy wszyscy. Dostosowując struktury administracji lokalnej
do standardów europejskich rozpoczynamy nowy etap w rozwoju naszej Gminy.
Priorytetem staje się rozwój i doskonalenie
świadczonych przez Gminę usług publicznych. Każdy z nas ma swoje oczekiwania
wobec administracji publicznej, zwłaszcza
administracji lokalnej. Chcemy aby była ona
bardziej przystępna i zrozumiała dla obywatela. Od urzędników oczekujemy bezstronności, profesjonalizmu oraz fachowości
i w konsekwencji szybkiego rozstrzygania
naszych spraw. Zależy nam na rozwoju naszego otoczenia i poprawie jakości życia
w miejscu zamieszkania. Nie zawsze natomiast wystarczająco dobrze uświadamiamy
sobie, że realizacja tych oczekiwań wymaga
systematycznego budowania i unowocze-

Tak było….
Urząd oraz jego jednostki organizacyjne
zlokalizowane były w 5 miejscach: w Michałowicach – w budynku przy ul. Raszyńskiej
oraz gmachu szkoły podstawowej, w Nowej
Wsi – w budynku szkoły oraz przedszkola,
w Komorowie – Stacji Uzdatniania Wody.
śnienia struktur administracji lokalnej, tak
w aspekcie rzeczowym jak i osobowym.
Racjonalne inwestowanie w ich rozwój,
tworzenie optymalnych warunków dla funkcjonowania administracji lokalnej nie może
być utożsamiane z niekontrolowanym rozrostem biurokracji.
Z uwagi na wspomniane okoliczności, definitywne rozstrzygnięcie kwestii nowej siedziby Urzędu Gminy Michałowice uznałem
za podstawowe i niezbędne dla zapewnienia
zrównoważonego rozwoju Gminy w następnych latach. Wobec wyzwań, przed którymi
stają obecnie społeczności lokalne w Polsce, w szczególności wobec widma kryzysu
i coraz częstszych prób przerzucania kosztów funkcjonowania państwa na samorząd
terytorialny, konieczne było podjęcie zdecydowanych działań, mających na celu jak
najszybsze zakończenie tej inwestycji.
Nowy budynek Urzędu Gminy Michałowice jest gotowy. Nowoczesny i przestronny,
w pełni dostosowany do potrzeb mieszkańców z powodzeniem może stać się symbolem dobrej administracji, wizytówką i chlubą naszej Gminy.
Data 8 września 2012 r. jest wyjątkowa
z jeszcze jednego powodu. Tego dnia Gmina Michałowice otrzyma sztandar, którego
fundatorami są przedsiębiorcy. W imieniu
wszystkich Mieszkańców Gminy pragnę
złożyć Im wielkie podziękowania. Mam nadzieję, że sztandar będzie integrował naszą
społeczność. Stanie się jednym ze źródeł naszej dumy i symbolem pracy dla wspólnego
dobra – Gminy Michałowice.
Krzysztof Grabka,
Wójt Gminy Michałowice 
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W nowej siedzibie
Działka, na której stanęła nowa siedziba
Urzędu Gminy Michałowice, ma powierzchnię 5 211 m2. Budynek ma trzy kondygnacje,
nie jest podpiwniczony. Otoczony jest rozległym zadaszeniem. W zasadniczym obrysie
przypomina literę L.

s. 9
Symbolika sztandaru – szczególne daty
w historii gminy
Pro Bono Communitatis – Dla Dobra Wspólnoty
Pro Publico Bono – Dla Dobra Powszechnego
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Tak było……
Dotychczasowy budynek Urzędu Gminy Michałowice, położony przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach, już dawno przestał
odpowiadać standardom stawianym współczesnym budynkom użyteczności publicznej. Obiekt zakupiono w 1973 r. i dostosowano do potrzeb lokalnej administracji. Począwszy od 1974 r. mieściła się w nim siedziba Urzędu Gminy.

W

raz z rozwojem Gminy i zwiększaniem się zakresu zadań realizowanych przez administracje terenową rosła również liczba pracowników
administracji gminnej. Bardzo szybko
pojawił się problem braku wystarczającej przestrzeni dla realizowania podstawowych funkcji administracyjnych.
Mimo dobudowania w latach 80. dodatkowej kondygnacji budynku, problem nie zniknął. Po przełomie roku
1990 braki lokalowe zaczęły jeszcze
bardziej doskwierać. Tymczasem dalsza rozbudowa nie wchodziła w grę.
Zbyt mała powierzchnia działki i charakter okolicznej zabudowy skutecznie
to uniemożliwiały. W 1996 r. Gminna
Biblioteka z parteru budynku przy ul.
Raszyńskiej została przeniesiona do
szkoły w Michałowicach. To samo dotyczyło części archiwum Urzędu, które
zostało umieszczone w piwnicach jednej ze szkół. Z biegiem lat kolejne referaty i komórki organizacyjne znajdowały swoje miejsce poza główną siedzibą
Urzędu. Zlokalizowano je w czterech
dodatkowych miejscach:
- Referat Kultury i Spraw Społecznych,
stanowisko ds. kontroli wewnętrznej,
stanowisko ds. audytu wewnętrznego oraz biuro obsługi projektu:
„Promowanie zdrowego trybu życia
wśród dzieci i młodzieży w Gminie
Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji” - znajdowały się
w budynkach szkoły w Michałowicach,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) – w budynku przedszkola
w Nowej Wsi,
- Zespół Obsługi Ekonomiczno–Administracyjnej Szkół (ZOEAS) - w pomieszczeniach szkoły w Nowej Wsi,
- część Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeniesiono do pomieszczeń Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie.
Pokój Referatu Planowania Przestrzennego
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Budynek Urzędu przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach

Znaczne rozproszenie przestrzenne
struktury Urzędu Gminy miało swoje negatywne skutki i rodziło wiele
problemów. Występowały one m.in.
w sferze koordynacji działań administracji, utrudniając w pełni efektywne
zarządzanie sprawami Gminy. Zbyt
mało miejsca uniemożliwiało dogodną
obsługę interesantów, którzy niejednokrotnie wnioski wypełniali ad hoc.
W głównej siedzibie Urzędu, przy ul.
Raszyńskiej, na korytarzach można
było spotkać stłoczonych interesantów, oczekujących na obsługę. Budynek nie był przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Wąskie,
drewniane schody z trudem pozwalały
na swobodne poruszanie się po Urzędzie. Sesje i posiedzenia komisji Rady
Gminy oraz uroczystości gminne odbywały się w sali, w której często brakowało miejsca dla przybyłych na nie
mieszkańców. Niewystarczająca liczba
miejsc parkingowych to kolejny przykład niedogodności, z którymi przez
wiele lat przychodziło borykać się interesantom.
Stary budynek Urzędu Gminy pozostawiał bardzo wiele do życzenia. Dlatego już pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia nieśmiało powracano w różnych
miejscowych kręgach do idei budowy
nowej siedziby Urzędu. Zasadniczym
problemem było wskazanie miejsca
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jego lokalizacji. Gmina nie posiadała
działki, na której mógłby stanąć nowy
gmach Urzędu. W 2002 r. Gmina nabyła
prawo własności nieruchomości położonych nieopodal stacji WKD w Regułach. Działki te nieodpłatnie przekazał
warszawski oddział Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych). W akcie
notarialnym na podstawie którego nabyto własność nieruchomości znalazły
się postanowienia dotyczące ich przeznaczenia. Była tam mowa o przeznaczeniu gruntu m.in. pod budowę siedziby administracji gminnej. To zdarzenie
otworzyło drogę do urzeczywistnienia
idei budowy nowej siedziby Urzędu.
Koncepcja nowej lokalizacji Urzędu ma szereg zalet. Przede wszystkim
daje szansę na ożywienie inwestycyjne
i urbanistyczne centralnych obszarów
Gminy. Za tą lokalizacją przemawiają
także względy komunikacyjne: bliskość
stacji WKD i podstawowych lokalnych
szlaków komunikacyjnych.
Zasadnicze działania zmierzające do
rozpoczęcia budowy nowego budynku Urzędu Gminy Michałowice zostały
podjęte w 2009 r. Wtedy opracowana
została koncepcja budynku. Rok później przygotowano projekt architektoniczny. W lutym 2011 r. rozpoczęto budowę, którą ukończono w lipcu 2012 r.
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Budynek, w którym dotąd znajdował się Urząd Gminy Michałowice czeka modernizacja.
Niebawem będzie on ponownie służył mieszkańcom Gminy. Najprawdopodobniej znajdzie tam
swoje miejsce gminna Biblioteka.

Siedziba przy ul. Raszyńskiej – sala, w której odbywały się sesje rady
oraz gminne uroczystości

Siedziba przy ul. Raszyńskiej – pomieszczenia Referatu
Spraw Obywatelskich

Siedziba przy ul. Raszyńskiej – pokój Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Siedziba Referatu Kultury i Spraw Społecznych mieszcząca się
w szkole w Michałowicach

Siedziba GOPS-u zlokalizowana w budynku
przedszkola w Nowej Wsi

Siedziba ZOEAS-u – pomieszczenia w budynku szkoły
w Nowej Wsi

www.michalowice.pl
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Budowa nowej siedziby
Budowa nowej siedziby naszej administracji samorządowej to przykład inwestycji budowlanej przeprowadzonej sprawnie,
a przy tym w pełni zgodnie wymogami prawa. Umowa o wybudowanie Urzędu Gminy Michałowice wraz z infrastrukturą
techniczną została podpisana 15 lutego 2011 r. Jako termin realizacji inwestycji wskazano grudzień 2012 r. Wykonawca firma Mirbud S.A. – został wyłoniony zgodnie z zasadami określonymi w prawie zamówień publicznych. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że przez cały okres inwestycji współpraca z Gminy z Mirbud S.A. układała się bardzo dobrze. Już 1 marca
2012 r. rozpoczęły się prace na działce położonej w Regułach, przy skrzyżowaniu ulic: Kuchy oraz Alei Powstańców Warszawy. Budynek Urzędu był gotowy już 5 miesięcy przed terminem, czyli w lipcu 2012 r. A już od 16 sierpnia 2012 r. pierwsi interesanci mogli korzystać z nowoczesnego przestronnego gmachu, gwarantującego im komfortową obsługę.
W ramach pierwszego etapu prac budowlanych dokonano wykopów w celu
wylania fundamentów. Już wówczas stał
się dostrzegalny obrys budynku, przypominający literę „L”. W czerwcu 2011
r. inwestycja zaczęła „piąć się do góry”
– ukazał się zarys parteru, a miesiąc później – piętra. W sierpniu 2011 r., czyli zaledwie pół roku od wbicia „pierwszej łopaty”, zakończono wznoszenie drugiego
pietra. Tym samym zakończyły się prace
konstrukcyjne gmachu. Kolejnym etapem
inwestycji było wzniesienie zadaszenia
oraz położenie w budynku instalacji wewnętrznych, kilometrów rur, przewodów
oraz kabli. Te prace pochłonęły kolejne
kilka miesięcy.
We wrześniu 2011 r. odbyła się na terenie budowy uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. Byli na niej obecni
zwłaszcza.: Wójt Gminy Michałowice
Krzysztof Grabka, Przewodniczący Rady
Gminy Paweł Rajski, radni oraz sołtysi w Naszej Gminie. Swoją obecność
zaznaczyli zaproszeni goście. Przybyli
m.in. Poseł Barbara Czaplicka, Starosta
Powiatu pruszkowskiego Elżbieta Smolińska, Prezydent Miasta Pruszkowa Jan
Starzyński oraz burmistrzowie i wójtowie
sąsiednich miast i gmin. Należy podkreślić, że w uroczystości wzięli także udział
przedstawiciele włoskiego miasta Vico nel
Lazio, z którym łączy Gminę Michałowice
długoletnia współpraca.
Dzięki sprzyjającej pogodzie prace
budowlane mogły trwać także zimą, na
przełomie lat 2011-2012. W tym okresie
zamontowano w nowym budynku okna,
przystąpiono do tynkowania wnętrza.
LUTY 2011 r.
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Podpisanie umowy – 15 luty 2011 r.

Postęp prac stał się jeszcze bardziej widoczny, gdy rozpoczęto montaż elewacji,
w szczególności szklanych elementów fasady budynku. Wiosna 2012 r. to już okres
prac wykończeniowych wewnątrz gmachu. Postawiono wówczas ściany działowe, położono podłogi, zainstalowano
oświetlenie oraz wstawiono drzwi.
Prace porządkowe były zarazem prowadzone w sąsiedztwie nowego budynku
Urzędu Gminy. W ich ramach powstał parking na kilkadziesiąt aut w bezpośrednim
sąsiedztwie przystanków WKD. Wybudowano także trasę dla pieszych i rowerzystów.
Po przedterminowym zakończeniu
budowy w lipcu 2012 r. nastąpiły: mon-

taż mebli, prace porządkowe i wreszcie
przenosiny dokumentacji gminnej oraz
zaplecza informatycznego. Na tym etapie prac szczególnie zaangażowali się
pracownicy Urzędu Gminy. Dzięki ich
staraniom udało się połączyć przeprowadzkę z dalszą niezakłóconą bieżącą
działalnością administracji gminnej w jej
dotychczasowej siedzibie. Pomimo sezonu urlopowego mobilizacja i dobra
organizacja zaowocowała szybkim zakończeniem przedsięwzięcia. Już 16
sierpnia br. mogliśmy przywitać Państwa w nowej – stałej - siedzibie władz
Gminy Michałowice oraz lokalnej administracji.

LIPIEC 2012 r.
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Etapy wznoszenia konstrukcji i murów budynku

Kwiecień 2011 r. – zakończenie prac wznoszenia fundamentów budynku

Wrzesień 2011 r. – zakończenie prac konstrukcyjnych budynku;
rozpoczęcie montażu konstrukcji zadaszenia

Maj 2011 r. – rozpoczęcie wznoszenia konstrukcji parteru

Luty 2012 r. – rozpoczęcie montażu ślusarki okiennej

Czerwiec 2011 r. – zakończenie prac wznoszenia parteru i I piętra, rozpoczęcie wznoszenie II piętra

Kwiecień 2012 r. – prace wykończenia elewacji budynku
oraz budowa parkingu przed Urzędem

www.michalowice.pl
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Mury się pięły, wewnątrz prowadzone były roboty budowlano-wykończeniowe.
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Sala Obsługi

Korytarze

Luty 2012 r.

Listopad 2011 r.

Kwiecień 2012 r.

Styczeń 2012 r.

Lipiec 2012 r.

Lipiec 2012 r.
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W nowej siedzibie
– Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
Nowy gmach Urzędu Gminy Michałowice to nowoczesny budynek użyteczności publicznej, w pełni dostosowany do potrzeb
mieszkańców i rozwijającej się administracji. Wyróżnia go niebanalna architektura i szereg nowoczesnych rozwiązań zastosowanych podczas jego budowy.

Działka, na której stoi nowy gmach
Urzędu Gminy Michałowice, obejmuje
5.211 m2. Obrys parteru przypomina literę
L. Budynek posiada trzy kondygnacje i nie
jest podpiwniczony. Na dachu umieszczono nowoczesne urządzenia wentylacyjne
oraz baterie kolektorów słonecznych.
Sterowanie klimatyzacją, wentylacją,
oświetleniem i centralnym ogrzewaniem
odbywa się przy zastosowaniu komputerowego systemu BMS.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi
ponad 4.100 m2. Dla przyszłych najemców
przeznaczono blisko 1.000 m2. Pozostałą
powierzchnię zajmują sale konferencyjne
i pomieszczenia biurowe dla celów administracji lokalnej. Dla zagwarantowania
wystarczającej ilości miejsc parkingowych
wybudowano 2 parkingi. Główny parking
dla interesantów znajduje się bezpośrednio przed Urzędem. Nieopodal, po drugiej
stronie ul. Kuchy usytuowano drugi parking, z 60 miejscami parkingowymi.
Główne wejście do Urzędu zlokalizowano od strony ulicy Kuchy, drugie - od
ulicy Aleja Powstańców Warszawy. Nad
wejściem głównym został umieszczony
napis: „Urząd Gminy Michałowice”. Towarzyszy mu herb Gminy. Do pięciu lokali
przeznaczonych pod wynajem przewidziano niezależne wejścia. W przyszłości
najprawdopodobniej w tych pomieszczeniach swoją siedzibę znajdą takie instytucje jak: oddział banku, poczta, agencja
ubezpieczeniowa, etc. Na fragmencie
elewacji bez okien, na prawo od wejścia

głównego, znajduje się zegar o średnicy 3
m. Wokół budynku rozmieszczono ławki,
stojaki na rowery i kosze na śmieci. Funkcję informacyjną pełnią dwie dwustronne
tablice ogłoszeniowe.
Na parterze budynku znajduje się szeroki, przeszklony hol. Tam też zlokalizowana jest Sala Obsługi, z czterema
stanowiskami. Pierwsze z nich to Biuro
Podawcze. Drugie stanowisko obsługuje
sprawy dotyczące dowodów osobistych
i meldunków. Przy kolejnym stanowisku
można załatwiać sprawy związane z działalnością gospodarczą. Obok znajdują się
dwa okienka kasowe (więcej na temat organizacji pracy na Sali Obsługi możecie
Państwo przeczytać w dalszej części Biuletynu.) Ponadto na parterze, na prawo
od wejścia głównego, są: sala konferencyjna wraz z zapleczem, a w bocznym
korytarzu dwa pokoje biurowe. Tam swoje
miejsce znalazł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz kompleks sanitarny.
Lewą cześć parteru budynku zajmują pomieszczenia archiwum oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze.
Na pierwszym piętrze znajduje się gabinet Skarbnika Gminy, a ponadto: Referat
Budżetu i Finansów, stanowisko Głównego Księgowego, stanowiska ds. Podatków
i Windykacji, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, stanowisko
ds. Funduszy Zewnętrznych, Referat ds.
Informatyki, stanowiska ds. Kadr i Administracji, Referat Kultury i Spraw Społecznych, stanowisko ds. Promocji i Polityki
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informacyjnej Gminy oraz Zespół Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół.
Na drugim piętrze budynku mieszczą
się gabinety: Wójta Gminy Michałowice,
Jego zastępcy i Sekretarza Gminy. W ich
bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowano
sekretariat Wójta, a także pomieszczenia
przeznaczone na potrzeby Rady Gminy
Michałowice. Pozostałe pokoje na tym
piętrze zajmują Referaty: Geodezji i Rolnictwa, Inwestycji i Remontów, Planowania Przestrzennego oraz Zamówienia
Publiczne. Tutaj także znajduje się sala
konferencyjna, w której odbywają się sesje Rady Gminy.
Projekt nowego budynku Urzędu Gminy Michałowice opracowała warszawska
pracownia architektoniczna WMA Architekci, pod kierunkiem architekt Magdaleny Musiał.
Dokumentację budowlaną wykonało
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego
BUDOPOL S.A.
Inwestycję zrealizowała firma MIRBUD
S.A. ze Skierniewic.
UG 

Pierwszą interesantką w nowej siedzibie
Urzędu Gminy Michałowice w Regułach
przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
była Pani Teresa Kobyłecka, mieszkanka
Michałowic. Na powitanie Pani Teresa
otrzymała od wójta Gminy Michałowice
Krzysztofa Grabki bukiet kwiatów.
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Jak załatwić swoją sprawę?
W nowym Urzędzie Gminy Michałowice
miejscem, w którym mogą Państwo
załatwić większość spraw jest zlokalizowana na parterze SALA OBSŁUGI.
Nie trzeba krążyć po budynku by
złożyć wniosek, zapłacić w kasie,
a w niedalekiej przyszłości odebrać
np. decyzję czy zaświadczenie.
Dotychczasowe warunki lokalowe
Urzędu Gminy przy ul. Raszyńskiej w Michałowicach oraz rozmieszczenie stanowisk pracy urzędników nie zapewniały
komfortowej obsługi. W nowym Urzędzie wszystkie sprawy można załatwić
niemalże w jednym miejscu - na parterze w Sali Obsługi. Tam zlokalizowane
są kasy, biuro podawcze (stanowisko do
przyjmowania wniosków oraz wkrótce
do odbioru decyzji i zaświadczeń), stanowisko obsługujące sprawy związane
z meldunkami i dowodami osobistymi
oraz odrębne stanowisko dedykowane
działalności gospodarczej.
ROZMIESZCZENIE STANOWISK
W SALI OBSŁUGI
KASY
(lokalizacja: prawa strona, tuż za wejściem na Salę Obsługi)
W kasie nr 1 mogą Państwo dokonywać płatności podatkowych, wnosić
opłaty skarbowe związane z czynnościami wykonywanymi przez gminę oraz
uiszczać opłaty za wydanie zaświadczeń
i realizację niektórych wniosków;
Kasa nr 2 związana jest z działalnością
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Tutaj mieszkańcy Gminy objęci opieką
mogą pobierać świadczenia z pomocy
społecznej
SPRAWY OBYWATELSKIE
(lokalizacja - prawa strona pierwsze
i drugie stanowisko)

Od ponad roku działa bowiem Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej (CEIDG). Dzięki temu wiele spraw związanych z prowadzeniem
firmy można załatwić samemu za pośrednictwem Internetu (zob. www.firma.
gov.pl). Potrzebny jest jednak podpis
elektroniczny potwierdzony za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Jeżeli nie posiadają Państwo podpisu elektronicznego, możecie udać się
do dowolnego urzędu, by poświadczyć
tożsamość osoby składającej wniosek
przez internet.
BIURO PODAWCZE I INFORMACJA
(lokalizacja: lewa strona Sali Obsługi,
stanowisko I)
Jest to miejsce, które najprawdopodobniej będzie najczęściej odwiedzane
przez mieszkańców. Tutaj właśnie mogą
Państwo uzyskać niezbędne informacje
oraz pobrać i złożyć wypełnione wnioski
wraz z wymaganymi złącznikami z zakresu:
–p
 lanowania przestrzennego – wnioski
o wypis i wyrys z miejscowego planu
oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wnioski o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki czy
ustalenie warunków zabudowy;
– geodezji i rolnictwa – wnioski o nadanie
numeru porządkowego nieruchomości,
rozgraniczenie, scalenie bądź podział
nieruchomości;
– finansów i księgowości – deklaracje
podatkowe czyli zgłoszenie obowiązku
podatkowego i zmian mających wpływ
na wysokość podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, czy środków
transportu, wnioski o wydanie zaświadczeń dotyczących wielkości nieruchomości oraz niezaleganiu w płaceniu
podatków;
– gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – wnioski o lokalizację zjaz-

du, wycinkę drzewa, wnioski o zaopiniowanie projektów organizacji
uchu, wnioski o wydanie zezwolenia
na zajęcia pasa drogowego celem
umieszczenia urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi, wnioski
o uzyskanie zezwolenia na wjazd samochodu ciężarowego w strefę ograniczonego ruchu;
Biuro podawcze jest także miejscem,
w którym możecie Państwo składać
wszelką korespondencję kierowaną do
Wójta i Rady Gminy Michałowice. Tutaj
także w najbliższym czasie będzie można
odebrać decyzje, postanowienia, zezwolenia lub zaświadczenia o które Państwo
występowaliście (pod warunkiem, że
w dokumencie wskazany został odbiór
osobisty).
Mamy nadzieję, że taka formuła organizacji pracy znacznie ułatwi
Państwu załatwianie spraw w Urzędzie. Dotychczas było to utrudnione
ze względów lokalowych. Dziś, gdy
Urząd Gminy Michałowice ma nową
siedzibę, codziennie dążymy do tego,
aby obsługa interesanta była jak najbardziej komfortowa. Nowy Urząd to
nowa jakość administracji gminnej.
Zmiana siedziby i adresu spowodowała zmianę numerów telefonów.
Główny numer telefonu to:
22 350-91-91, nr fax-u: 22 350-91-01.
Niezmienny pozostał adres e-mailowy:
sekretariat@michalowice.pl oraz adres
strony internetowej: www.michalowice.pl.
Zmiana adresu i numerów telefonów
dotyczy także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Obsługi Ekonomiczo-Administracyjnej Szkół, które
dotąd mieściły się w Nowej Wsi.
Obecny numer GOPS-u to:
22 350-91-20, zaś ZOEAS-u: 22 350-91-60.
Szczegółowe dane teleadresowe zostały zamieszczone na ostatniej stronie
Biuletynu.

Serdecznie zapraszamy 

Dowody i meldunki – pierwsze stanowisko przygotowane jest dla osób, które
chciałyby dokonać czynności meldunkowych w naszej Gminie, zmienić lub wyrobić dowód osobisty lub załatwić inną
sprawę związaną z dowodem osobistym
(np. uzyska zaświadczenie o utracie dowodu). Tutaj można także wpisać się na
listę wyborców.
Ewidencja Działalności Gospodarczej – drugie stanowisko przeznaczone
jest dla osób prowadzących działalność
gospodarczą. Tutaj możecie Państwo
składać wnioski o jej rozpoczęcie, dokonywać zmian w CEIDG, a także składać
wnioski o zawieszenie, likwidację lub
wznowienie działalności gospodarczej.
W tym miejscu można także potwierdzać
wnioski złożone drogą elektroniczną.
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Symbolika sztandaru
Dzień 8 września 2012 r. przejdzie do historii Naszej Społeczności. Wówczas bowiem do użytku zostanie przekazana nowa,
stała siedziba Urzędu Gminy Michałowice. Oznacza to rozpoczęcie nowego etapu w rozwoju Gminy, charakteryzującego
się dostosowaniem struktur administracji lokalnej do wymogów współczesności. Ten dzień zapisze się także w naszej
pamięci przekazaniem sztandaru dla Gminy Michałowice. Idea jego powstania zrodziła się w środowisku miejscowych
przedsiębiorców. Oni także zapewnili środki na jego realizację.

S

ymbolika sztandaru wyraża pragnienie działania na rzecz Polski – dobra wspólnego wszystkich obywateli - poprzez troskę o pomyślność Wspólnoty Samorządowej – Gminy Michałowice. Idea ta znajduje wyraz na dwóch stronach sztandaru. Pierwsza strona
odnosi się do naszej Gminy. Na tej stronie widnieje herb Gminy Michałowice oraz hasło w języku łacińskim – Pro Bono Communitatis
(Dla Dobra Wspólnoty). Wskazuje ono główny cel działania władz samorządowych – dobro całej społeczności gminnej. Hasło to nawiązuje jednocześnie do dwóch podstawowych zasad ustroju Państwa Polskiego: zasady decentralizacji władzy publicznej i zasady
samorządności terytorialnej, wyrażonych w art. 15 i 16 Konstytucji RP. Ponadto umieszczono tu daty roczne najważniejszych wydarzeń w historii Gminy:

1952 – po raz pierwszy Gmina Michałowice pojawiła się na administracyjnej mapie Polski.
1973 – reaktywowano Gminę Michałowice w kształcie terytorialnym odpowiadającym jej dzisiejszym granicom.
1990 – przywrócono w Polsce samorząd terytorialny. Wspólnoty lokalne uzyskały prawo do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców. Gmina Michałowice
staje się wspólnotą samorządową.
2012 – oddano do użytku nową siedzibę Urzędu Gminy Michałowice oraz ufundowano Jej sztandar.
Na drugiej stronie sztandaru umiejscowiono symbole odnoszące się do Państwa Polskiego. Na czerwonym tle widnieje
wyszywany srebrzystymi nićmi orzeł w koronie. Od dołu okala go wieniec z liści laurowych i dębowych. Liście dębu symbolizują: siłę, męstwo i dzielność, zaś liście laurowe: zwycięstwo, chwałę, triumf, wieczność i mądrość. Nad wizerunkiem orła
umieszczono ułożony w kształcie półkolistym napis Pro Publico Bono (Dla Dobra Powszechnego). Tym samym nawiązano do
art. 1 Konstytucji RP, który stanowi „Rzeczypospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli” czyli do zasady
solidaryzmu społecznego.

Pro Bono Communitatis – Dla Dobra Wspólnoty

Pro Publico Bono – Dla Dobra Powszechnego

HERB GMINY*
Godłem w herbie Gminy Michałowice jest lipa. Nawiązuje to do najstarszego okazu przyrodniczego na naszym terenie – szesnastowiecznego drzewa tego gatunku. Lipa ma bogatą wymowę. W odległej przeszłości drzewo to traktowane było jako długowieczne.
Darzono je czcią jako święte oraz jako siedzibę bóstw. Tradycyjnie kołyski wykonywane były z drewna lipowego. Miało ono także
chronić przed piorunami i wyciągać choroby. Wierzono, że łyko lipowe pozwala obezwładnić złe duchy. Często lipa wskazywała
centrum społeczności bądź budowli. Pod tym drzewem odbywały się sądy. Lipy sadzono w pobliżu studni. Drzewa te umieszczano
w centrum wiosek.
W herbie Gminy lipa przedstawiona jest heraldycznie jako drzewo życia. Symbolizuje także przyjaźń, zżycie się społeczności lokalnych. Gałęzie drzewa herbowego układają się w kształt pięciokąta, z wierzchołkiem skierowanym ku górze. Figura ta symbolizuje
idealne połączenia tego co boskie i ludzkie, harmonię i szczęście. W korzeniach drzewa umieszczono stylizowaną na majuskułę literę
„M” – inicjał nazwy miejscowości Michałowice. W herbie występują barwy: czerń, złoto i zieleń. Każda z nich ma bogatą i różnorodną
symbolikę. Barwa czarna symbolizuje w szczególności ziemię i bogactwo, barwa złota stanowiąca tło tarczy herbowej – słońce, miłość, życzliwość i wzniosłość, barwa zielona – długie życie, nieśmiertelność, honor i dworskość.
*Opracowano m.in. na podstawie: „Herder – Lexikon Symbole”, wyd. pol. L. Robakiewicz, Warszawa 2009.

www.michalowice.pl
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Szczególne daty w historii Gminy Michałowice
Historię Gminy Michałowice wyznacza
kilka szczególnych dat nierozerwalnie
wplecionych w historię administracji
publicznej w Polsce.

P

ierwsza z tych dat to rok 1952. Wtedy to, w ramach ówczesnej ogólnej
tendencji do rozdrabniania podziału terytorialnego kraju władze państwowe zdecydowały o utworzeniu Gminy Michałowice jako jednostki podziału terytorialnego
państwa stopnia podstawowego. Gmina
Michałowice po raz pierwszy zaistniała
na administracyjnej mapie Polski. W jej
skład weszły miejscowości: Michałowice
Osiedle, Michałowice Wieś, Opacz Mała,
Opacz – Kolonia, Pęcice, Pęcice Małe,
Reguły, Sokołów i Suchy Las .W obrębie
gminy nie znalazły się wówczas Komorów, Granica i Nowa Wieś.
Wkrótce jednak, w roku 1954, w następstwie radykalnej reformy podziału
terytorialnego wsi zakładającej likwidację
gmin i utworzenie w ich miejsce gromad
- typu jednostki terytorialnej opartej na
zupełnie odmiennych założeniach, Gmina
Michałowice zostaje zniesiona. Głębokie
zmiany w podziale terytorialnym na jego
najniższym szczeblu miały w tym okresie wymiar przede wszystkim polityczny
i wiązały się bezpośrednio z planami kolektywizacji rolnictwa. W wyniku przeprowadzonej reformy podziału terytorialnego
zniesiono 3001 gmin, w tym także Gminę
Michałowice, a w ich miejsce powołano
8789 gromad.
Na terenie dzisiejszej Gminy Michałowice utworzono trzy gromady: Gromadę
Opacz (w jej skład weszły: Michałowice,
Opacz, Opacz Mała, Pęcice, Reguły, So-

Zdjęcie z prywatnego archiwum Bogumiły
Rudnickiej
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kołów, wraz z wsią Suchy Las), Gromadę
Komorów (w jej skład wchodził Komorów
i Komorów Wille) oraz Gromadę Nowa
Wieś (w jej skład wchodziły: Granica,
Nowa Wieś oraz część ówczesnej gromady Strzeniówka – wieś Strzeniówka). Do
tej ostatniej w 1962 r. przyłączono Otrębusy, jednocześnie zmieniając nazwę Gromady na Otrębusy (w Otrębusach znalazła
się także siedziba Gromady).
W latach 50. i 60. XX wieku miejscowości położone na terenie dzisiejszej Gminy
Michałowice systematycznie się rozwijały,
jakkolwiek nie bez problemów, których
przysparzał ówczesny system planowej
gospodarki i centralnego zarządzania.
Jak wszędzie w ówczesnej Polsce, również tutaj odczuwane były braki w zaopatrzeniu, co dotyczyło zarówno materiałów
budowlanych, jak i środków potrzebnych
w rolnictwie. Dużą rolę w rozwoju terenu
odegrał ówczesny system czynów społecznych. Przyczynił się on m.in. do powstania szkół oraz innych budynków użyteczności publicznej, a także do rozwoju
sieci komunikacyjnej.
Początkowo podstawową grupę społeczną na tym terenie stanowiły osoby,
których rodziny żyły tu od pokoleń, trudniąc się głównie rolnictwem. Z czasem
jednak miejscowa struktura społeczna
zaczęła ulegać zmianom. Coraz chętniej
na tych terenach osiedlali się uciekający
od wielkomiejskiego zgiełku mieszkańcy
Warszawy, a także ludność napływowa
z całej Polski, upatrująca swoich szans
życiowych w bliskim sąsiedztwie stolicy.
Z biegiem lat podstawową grupę społeczną zaczęli stanowić ludzie niezwiązani
bezpośrednio z rolnictwem - inteligencja
i rzemieślnicy. Istotną rolę w rozwoju terenu odegrała WKD umożliwiająca szybki
dojazd do Warszawy. Także miejscowości powoli zmieniały swój charakter. Nie
były to już typowe wsie, ale raczej osady
mieszkaniowe.
Podział terytorialny z 1954 r. nie wytrzymał próby czasu. Okazało się, że w zbyt
małych i słabych ekonomicznie jednostkach terytorialnych nie ma faktycznych
możliwości zaspokajania potrzeb obywatela. Modyfikacji uległy również priorytety polityczne. Dlatego, po niespełna
osiemnastu latach, ustawą z 29 XI 1972 r.
o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych zniesiono gromady,
a w ich miejsce powołano 2365 znaczenie
większych gmin. Miały one stanowić już
nie tylko jednostki podziału administracyjnego, ale także swego rodzaju regiony
najniższego stopnia. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 1973 roku. Wśród
nowoutworzonych gmin była także
Gmina Michałowice w kształcie terytorialnym odpowiadającym jej dzisiej-
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szym granicom. W skład Gminy weszły
sołectwa: Granica, Komorów, Michałowice, Michałowice Wieś, Nowa Wieś, Opacz
- Kolonia, Opacz Mała, Pęcice, Pęcice
Małe, Reguły, Sokołów i Suchy Las.
Pierwsze siedziby Urzędu Gminy mieściły się w Opaczy – Kolonii. Najpierw przy
ul. Centralnej, następnie przy ul. Ryżowej.
Trudne warunki lokalowe spowodowały,
iż na początku lat 70. ubiegłego stulecia
zdecydowano o nabyciu nowego budynku dla potrzeb lokalnej administracji.
W 1974 r. siedziba Urzędu została przeniesiona do zaadaptowanego dla celów
użyteczności publicznej budynku mieszkalnego mieszczącego się przy ulicy Raszyńskiej w Michałowicach.
W tamtym czasie struktura Urzędu
obejmowała: Biuro Urzędu, Gminną Służbę Rolną i Urząd Stanu Cywilnego. Podstawowe funkcje administracyjne pełnił
Sekretarz Biura Urzędu, Główny Księgowy oraz Zespół Gminnej Służby Rolnej
(GSR) sprawujący nadzór nad sprawami
związanymi z rolnictwem. Pierwszym naczelnikiem Gminy Michałowice została
Bogumiła Rudnicka.
Jedną z ważniejszych inicjatyw była
w tym okresie budowa (w ramach czynów społecznych) gminnego przedszkola
w Michałowicach, oddanego do użytku
1978 roku. Na początku lat 80., dzięki wysiłkom mieszkańców Nowej Wsi, zostało
oddane do użytku tamtejsze przedszkole. Podjęto także szereg innych inicjatyw
na rzecz rozwoju Gminy, m.in. w zakresie
telefonizacji. Priorytetem była budowa
dróg. Powstało wtedy wiele kluczowych
dla Gminy ciągów komunikacyjnych, m.in.
droga do Sokołowa. Wiele z tych dróg
wybudowano dzięki czynom społecznym. Równie ważnym przedsięwzięciem
było przeprowadzenie melioracji. Było to
wyzwanie także dla kolejnego naczelnika
Gminy, którym został Stanisław Krupiński
(sprawował urząd w latach 1978 - 1990).
W latach 70. na terenach wiejskich dostrzegalny był zapał mieszkańców i dążenie do modernizacji kraju. Społeczności
rolniczej dobrze służyły Gminne Spółdzielnie Samopomoc Chłopska. Na terenie
Gminy Michałowice, w Regułach, powstał
GS „Michałowiczanka”. GS-y prowadziły
skup artykułów rolniczych i zaopatrywały
wieś w artykuły potrzebne do produkcji
rolnej i konsumpcji.
Zasadnicze zmiany nastąpiły w roku
1990 r., kiedy to na fali przeobrażeń
ustrojowych za jedną z naczelnych zasad ustroju państwa demokratycznego
uznano decentralizację władzy publicznej.
Wtedy właśnie, w oparciu o dotychczasową strukturę terytorialną kraju, przywrócono w Polsce samorząd terytorialny.
Społeczności lokalne uzyskały prawo
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do samodzielnego decydowania o sprawach swojego terenu. Im też powierzono
odpowiedzialność za stan tych spraw.
W pierwszej kolejności do granic prawa
upodmiotowiono politycznie, społecznie
i gospodarczo gminy, potem począwszy od 1999 r., powiaty i województwa.
W 1990 r. gmina uzyskała swoje podstawowe znaczenie. Nie była już określeniem
jednostki terytorialnej, w której działa
organ władzy państwowej, ale stała się
określeniem wspólnoty samorządowej
– związku mieszkańców danego terenu.
Początkiem przekształceń systemu prawnego w dziedzinie zarządu lokalnego było
wejście w życie ustawy z 8 marca 1990
o samorządzie terytorialnym. Ustawa ta
określiła kształt nowego modelu władzy
lokalnej. W przeciwieństwie do rad narodowych, które były terenowymi organami
jednolitej władzy państwowej, rady gmin
miały być organami stanowiącymi i kontrolnymi samorządu terytorialnego. Oznaczało to przerwanie monolitycznego systemu zarządzania państwem.
Elementem tak ukształtowanego systemu samorządowego stała się Gmina Michałowice. 27 V 1990 r. odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do rad
gmin. Pierwszym wójtem Gminy Michałowice został Roman Lawrence. W 1999 r.
funkcję tę objął Lech Isakiewicz. W pierwszych bezpośrednich wyborach wójta,
przeprowadzonych w 2002 r. mandat uzyskał ponownie Roman Lawrence. Oddany
realizowanej przez siebie misji publicznej
cieszył się zaufaniem mieszkańców przez
kolejne kadencje, aż do swojej śmierci
w czerwcu 2009 r.
Wygaśnięcie mandatu wójta przed upły-

wem kadencji spowodowało, iż do czasu
rozstrzygnięcia przedterminowych wyborów funkcję wójta Gminy Michałowice
sprawował, powołany przez Prezesa Rady
Ministrów, Bolesław Kuss. W przeprowadzonych w 2009 r. wyborach mandat
wójta uzyskał Krzysztof Grabka, dotychczasowy zastępca wójta Gminy Michałowice. Także w wyborach samorządowych
w 2010 r. zdobył on poparcie większości
mieszkańców.
Po roku 1990 nastąpił intensywny rozwój infrastrukturalny Gminy Michałowice.
Podjęto w tym zakresie szereg przedsięwzięć służących poprawie jakości życia
mieszkańców, m.in. poprzez budowę
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (Gmina Michałowice została skanalizowana
w ponad 90 %). Znaczne nakłady zostały przeznaczone na rzecz rozwoju placówek oświatowych (powstały nowe hale
sportowe, lodowisko, itp.). W 1993 roku
w Komorowie utworzono liceum ogólnokształcące. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nowy impuls dla rozwoju Gminy
stanowiły środki pochodzące z funduszy
europejskich.
Okres po 2009 r. w Gminie Michałowice
to czas poważnych zmian służących lepszemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i profesjonalizacji struktur administracji lokalnej. Jednym z priorytetów w tym
zakresie była realizacja projektu, którego
urzeczywistnienie niewiele osób brało pod
uwagę jeszcze w pierwszych latach obecnego stulecia - budowa nowej siedziby
Urzędu Gminy Michałowice.
Pierwszoplanowym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa obsługi miesz-

www.michalowice.pl

kańców, a także polepszenie warunków
pracy pracowników administracji gminnej.
Budowa nowego Urzędu Gminy była konieczna ze względu na m.in.:
-s
 tały wzrost zadań samorządu gminnego,
- konieczność zapewnienia zrównoważonego rozwoju Gminy,
- wyraźny wzrost liczby mieszkańców
– odbiorców świadczeń administracji
(w 1990 roku Gmina liczyła 10 tysięcy
mieszkańców, w 2011 roku już ponad
15 tysięcy),
- ożywienie inwestycyjne i urbanistycznego centralnych obszarów Gminy,
- zwiększenie skuteczności i uproszczenie zarządu Gminą (niektóre referaty
Urzędu dotychczas mieściły się w różnych miejscowościach).
Ciężar odpowiedzialności i bieżącej troski nad urzeczywistnieniem idei budowy
nowego Urzędu Gminy spoczął na wójcie
Gminy Michałowice Krzysztofie Grabce.
Umiejętnie koordynował on poszczególne etapy budowy, co pozwoliło uniknąć
opóźnień w ich realizacji. W 2009 r. została opracowana koncepcja budynku Urzędu Gminy, w 2010 r. przygotowano projekt
budowlany. Po otrzymaniu pozwolenia na
budowę, w marcu 2011 r. przystąpiono do
realizacji inwestycji, z terminem jej zakończenia w grudniu 2012 r.
Nowy budynek Urzędu Gminy Michałowice był gotowy w lipcu 2012 r., 5 miesięcy przed terminem. Pierwsi interesanci.
zostali obsłużeni w połowie sierpnia br.
8 września 2012 r. Urząd Gminy Michałowice zostanie oficjalnie oddany do użytku
mieszkańców.
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Ważne telefony …

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

Telefony bezpośrednie:

Centrala: 22 350–91–91 oraz tonowo wybierając nr wewnętrzny:
0 – Kancelaria ogólna;
2 – Dowody i meldunki;
3 – Działalność gospodarcza;
4 – Awarie wodno-kanalizacyjne;
5 – Odpady komunalne;
6 – Podatki;
7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne;
8 – Utrzymanie dróg;
9 – Utrzymanie porządku i czystości;
10 – Zieleń;

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

11 – Numery porządkowe nieruchomości i dzierżawa gruntów;
12 – Podział nieruchomości
i rolnictwo;
13 – Planowanie przestrzenne;
14 – Zamówienia Publiczne;
15 – Promocja;
16 – Kultura i sprawy społeczne;
17 – Zarządzanie kryzysowe.

Kasa 22 350–91–14
(czynna: pon. 9.15-16.30, wt.-pt. 8.15-15.30,
w ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 12.00)
Rozliczanie faktur za wodę i kanalizację – 22 350–91–30

Gminne jednostki organizacyjne
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
05-816 Michałowice,
tel. 22 350–91–20, fax 22 350–91–21
• Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
05-816 Michałowice,
tel. 22 350–91–60, fax 22 350–91–61
• Gminna Komisja ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Michałowicach
z siedzibą w Nowej Wsi
ul. Główna 52 A, 05–806 Komorów
tel. 22 758–28–22 (dyżury w każdy
czwartek w godz. 17.00–19.00)

• Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20
05–806 Komorów,
tel. 22 758–06–37 ZSO i 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

WAŻNIEJSZE TELEFONY
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

Starostwo Powiatowe
tel. 22 738–14–00

Oświetlenie uliczne
– Firma CIEŚLIKOWSKI, tel. 22 720–39–07

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

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

Awarie sieci wodociągowej
- MPWiK Pruszków (miejscowości Michałowice Wieś, Michałowice Osiedle oraz osiedle
Ostoja w Komorowie)
Pogotowie MPWiK tel.: 22 445–62–11, całodobowo 784–021–226

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

- ADMAR-U (miejscowości Granica, Komorów Osiedle – bez osiedla Ostoja, Komorów
Wieś, Nowa Wieś, Opacz Kolonia, Opacz
Mała, Pęcice, Pęcice Małe, Reguły, Sokołów,
Suchy Las)

Pogotowie Gazowe – 992
Awarie: 22 667–30–73 do 78

Całodobowo 501–669–790, 509–204–365,
666–177–892

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

Druk
i opracowanie
graficzne:

PRZYCHODNIE LEKARSKIE
• „ Arka” Komorów, ul. Berylowa 34
tel. 22 758–00–85
• RES–MED. Michałowice, ul. Ludowa 7
tel. 22 753–04–04
• Przychodnia Lekarska ZDROWIE
Komorów, ul. Turkusowa 5, tel. 22 759–16–57
APTEKI
• „Leśna” Komorów, ul. Ceglana, tel. 22 758–02–21
• „Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34,
tel. 22 758–00–82
• Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24,
tel. 22 758–27–25
• Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,
tel. 22 723–91–83
• Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 1a,
tel. 22 723–92–00
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