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Gminne Inwestycje
Wraz z nadejściem wiosny, po zimowej 
przerwie, inwestycje ruszą pełna parą. 
Wybierzmy się zatem na inwestycyjną 
wycieczkę, w której przedstawimy co już 
jest realizowane, a jakie działania zostały 
zaplanowane w najbliższym czasie.

Planowane dotacje na wymianę 
pieców c.o.

W ramach prowadzonej przez gmi-
nę Michałowice polityki związanej 

z  ochroną środowiska, podjęto działania 
mające na celu trwałą zmianę ogrzewania 
węglowego na ogrzewanie gazowe (pro-
ekologiczne).

Na posiedzeniu Rady Gminy Michałowice, 
które odbyło się 15 lutego została przyjęta 
uchwała, która określa zasady przyznawa-
nia dotacji celowej na wymianę pieca opa-
lanego paliwem stałym (np.: węgiel, drewno, 
koks) i zastąpienia go piecem gazowym.

Uchwała przewiduje, że o dofinansowanie 
wymiany pieca będą mogły się starać m.in.: 
osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, 
osoby prawne i  przedsiębiorstwa. Dotacja 
nie będzie obejmowała kosztów opracowa-
nia projektu, montażu i przebudowy instala-
cji grzewczej, kosztów uzyskania stosow-
nych pozwoleń, doprowadzenia przyłącza 
gazowego oraz kosztów wykonania audytu 
energetycznego.

Założono, że kwota dofinansowania bę-
dzie wynosiła 7.000 zł brutto, jednak nie wię-
cej niż 100% poniesionych kosztów zakupu 
pieca gazowego. W  tym roku w  budżecie 
gminy wstępnie zabezpieczono na ten cel 
210  tys.  zł. Jednak wartość ta może ulec 
zmianie (zwiększeniu) w zależności od stop-
nia zainteresowania mieszkańców projektem 
(oczywiście przy jednoczesnej akceptacji tej 
zmiany przez radę gminy). Dofinansowanie 
będzie przysługiwało tylko i  wyłącznie na 
zakup nowego pieca gazowego, przy czym 
urządzenie będzie musiało posiadać zna-
miona urządzenia fabrycznie nowego (urzą-
dzenie nieużywane), które posiada atesty 
dopuszczające go do powszechnego użyt-
ku z przyznaną gwarancją, a użytkowany do 
tej pory przez wnioskodawcę piec węglowy 
będzie musiał ulec trwałej likwidacji.

Jednak zanim program związany z  wy-
mianą pieców w  naszej gminie zostanie 
uruchomiony, uchwała musi stać się prawo-
mocna – a zgodnie z zapisami wejdzie ona  
w  życie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
jej w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. 
Gdy nabór zostanie ogłoszony – niezwłocz-
nie o tym poinformujemy.

Zapraszamy do na śledzenia informacji na 
www.michalowice.pl oraz gminnego facebo-
oka UGMichalowice. 

UG 
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Gminy Michałowice
WARTO PRZECZYTAĆ!

Mniejsze opłaty w żłobkach
Już od 1 września br. znacząco może 
obniżyć się opłata za pobyt dziecka w żłobku 
niepublicznym, którą wnoszą rodzice co 
miesiąc w formie opłaty stałej.
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PIT 2017 – wskaż faktyczne
miejsce zamieszkania
Zachęcamy osoby, które mieszkają w naszej 
gminie, a nie są tu zameldowane, do rozliczania 
podatku dochodowego od osób fizycznych 
w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, 
właściwym ze względu na miejsce zamieszania.

s. 10

PIT2017
wpisz faktyczne
miejsce zamieszkania 

Krzysztof Grabka Elżbieta Biczyk
Przewodnicząca Rady Gminy MichałowiceWójt Gminy Michałowice

Wszystkim mieszkańcom naszej gminy
życzymy spokojnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych nadziei i miłości, radosnego wiosennego nastroju 
oraz serdecznych spotkań
i odpoczynku w gronie najbliższych
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Dzień Sołtysa
Choć Dzień Sołtysa oficjalnie przypa-
da 11 marca (w tym roku niedziela), to 
w naszej gminie uroczyście był święto-
wany dzień później. 12 marca wójt gmi-
ny Michałowice, Krzysztof Grabka oraz 
przewodnicząca rady gminy, Elżbieta 
Biczyk spotkali się z  sołtysami i  prze-
wodniczącymi zarządów osiedli, skła-
dając im najlepsze życzenia.

Podziękowali im za dotychczasowy 
trud i  zaangażowanie oraz  aktywną 

postawę w  działaniach na rzecz sołectw 
(10) i osiedli (3).  Natomiast w przyszłych 
podejmowanych inicjatywach życzyli im 
entuzjazmu i wytrwałości.

W  naszej gminie życzenia przyjmowa-
li: Barbara Budzyniak – sołtys sołectwa 
Opacz Mała, Grażyna Grabka – sołtys 
sołectwa Opacz-Kolonia, Magdalena 
Krajnik-Partyka – sołtys sołectwa Regu-
ły, Adriana Król-Popiel – sołtys sołectwa 
Michałowice, Beata Rycerska – prze-
wodnicząca Zarządu Osiedla Michało-
wice, Marian Bośka – sołtys sołectwa 
Nowa Wieś, Edward Chruściak – sołtys 
sołectwa Suchy Las, Michał Jeżewski 
– przewodniczący Zarządu Osiedla Ko-

morów, Artur Kostera – sołtys sołectwa 
Komorów, Zdzisław Krupa – sołtys so-
łectwa Pęcice Małe, Bartosz Lewandow-
ski – sołtys sołectwa Sokołów, Paweł 

Łąpieś – przewodniczący Zarządu Osie-
dla Granica, Waldemar Widlicki – sołtys 
sołectwa Pęcice. 

 UG 

Dotacje dla organizacji pozarządowych
W  pierwszym tegorocznym konkursie 
dla organizacji pozarządowych gmina 
Michałowice przyznała dotacje w  wy-
sokości 800 745 zł.

Jak co roku, organizacje pozarządowe   
mogły ubiegać się o wsparcie finanso-

wane na zadania proponowane mieszkań-
com gminy Michałowice z zakresu kultury 
i  dziedzictwa narodowego oraz  kultury 
fizycznej i sportu. Na zadania z pierwsze-
go zakresu wpłynęło 13 ofert, z drugiego 
zaś – 16.

Proponowane przez  organizacje za-
dania kierowane są do różnych grup 

wiekowych. W  ramach gminnego do-
finansowania zostaną zorganizowane 
pikniki rodzinne w komorowskich przed-
szkolach. Już po raz 14. odbęda się 
Spotkania artystyczne dzieci i młodzieży 
w Michałowicach oraz po raz 3. impreza 
pt.: „Wiosenne szaleństwo”. Dodatkowo 
dzieci i młodzież pasjonująca się tańcem 
będzie miała możliwość uczestniczenia 
przez cały rok w  wojewódzkich i  ogól-
nopolskich turniejach tanecznych. W sali 
multimedialnej urzędu będą miały miejsca 
koncerty i  recitale znanych artystów, jak 
również dedykowane dzieciom od 5 lat 
poranki muzyczne z  Panem Gwiazdą. 
W Komorowie na placu Ignacego Pade-
rewskiego zostaną zorganizowane uro-
czyste obchody Święta Niepodległości. 
Nie zabraknie także działań związanych 
z  poszerzeniem wiedzy i  wszechstron-
nym rozwojem młodych ludzi, „z  kulturą 
i historią za pan brat”, a także tych dedy-
kowanych seniorom, w tym m.in. warsz-
taty teatralne, spotkania okazjonalne 
kół emerytów i  rencistów, Dzień Senio-
ra, czy Przegląd Piosenki Patriotycznej. 
Proponowane będą różnorodne formy 
aktywacji osób starszych cierpiących na 
chorobę Parkinsona i  inne dolegliwości 
podeszłego wieku. Wsparcie dotacyjne 
otrzymali także harcerze na swoją działal-

ność w różnorodnych społecznych wyda-
rzeniach. 

Kluby i stowarzyszenia sportowe umoż-
liwiają   uczestnictwo w  zajęciach, m.in.: 
koszykówki, piłki nożnej i  tenisa stoło-
wego. Dzieci i młodzież będą brały udział 
w  licznych turniejach, podczas których 
nie  tylko poczują ducha rywalizacji, ale 
także zaprezentują i  sprawdzą umiejęt-
ności zdobyte podczas treningów. Na 
terenie gminy odbędzie się turniej karate 
z udziałem klubów z terenu województwa 
mazowieckiego, międzynarodowy turniej 
koszykówki, turniej piłkarski oraz  turniej 
tenisa stołowego, który organizowany jest 
w różnych kategoriach wiekowych. Panie 
po raz kolejny będą mogły uczestniczyć 
w kursie samoobrony. Do końca roku bę-
dzie można korzystać z boiska Orlik 2012, 
na którym obecny jest animator sportu 
(w godz. popołudniowych i w weekendy). 
Na terenie gminy młodzież od 13 lat bę-
dzie mogła rozwijać rowerowa pasję, gdyż 
poszerzy swą działalność klub kolarski. 

Przyznane wsparcie przez  gminę to 
nie jedyne źródło finansowania tych dzia-
łań. Organizacje pozarządowe zapewniają 
wkład finansowy z innych źródeł, środków 
własnych oraz świadczeń pieniężnych 
od odbiorców zadań, który stanowi 20% 
otrzymanej dotacji.   UG 

Aktualności
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Aktualności

Gminne Inwestycje
Wraz z nadejściem wiosny, po zimo-

wej przerwie, inwestycje ruszą pełna 
parą. Wybierzmy się zatem na inwe-
stycyjną wycieczkę, w której przedsta-
wimy, co już jest realizowane, a  jakie 
działania zostały zaplanowane w  naj-
bliższym czasie. 

Mieszkańcy dwóch miejscowości na-
szej gminy będą mogli korzystać 

z  nowych świetlic. Trwa przebudowa 
obiektu w  Opaczy-Kolonii oraz budowa 
nowego - w Nowej Wsi.

Po starej świetlicy w  Opaczy-Kolonii, 
która okazała się zbyt małą na organizo-
wane przez  sołectwo spotkania i  zajęcia 
dla mieszkańców, nie ma już śladu.  W jej 
miejscu, na skrzyżowaniu ulic Ryżowej 
i  Bodycha, tuż przy ogródku jordanow-
skim i boisku powstanie nowy obiekt. Dru-
ga świetlica budowana jest w Nowej Wsi, 
na działce znajdującej się między ulicami: 
Spacerową, Główną i  Heleny, w  niedale-
kim sąsiedztwie placu zabaw oraz miejsca 
odpoczynku i  rekreacji mieszkańców nad 
Smugiem.

Zaprojektowane świetlice mają nowo-
czesną formę. Z ich najbardziej ekspono-
wanych stron powstaną zadaszenia nad 
tarasami. Obydwa obiekty będą dosto-
sowane dla osób niepełnosprawnych. Na 
parterze będą znajdowały się: sala zajęć, 
kuchnia oraz  pomieszczenia stanowiące 
zaplecze sanitarno – higieniczne, w  tym 
jedna z  toalet będzie także dostępna od 
zewnątrz budynku. Na piętrze obiektów 
zaprojektowano pomieszczenia technicz-
ne z urządzeniami grzewczymi i wentyla-
cyjnymi. 

Obydwie świetlice będą służyły miesz-
kańcom jako miejsce do spotkań i zebrań, 
jak również zaplecze imprez plenerowych 
na istniejących w  pobliżu placów zabaw 
i terenów rekreacyjnych. Powinny być go-
towe do końca czerwca tego roku.

Jednak to nie  jedyne inwestycje, które 
obecnie wykonywane są na terenie naszej 

gminy. Trwają prace związane z  budową 
sieci kanalizacyjnej i  wodociągowej w  ul. 
Błękitnej w  Michałowicach-Wsi, sie-
ci kanalizacyjnej w ul. Aleja Starych Lip 
w  Komorowie, natomiast w ul. Okrężnej 
(Granica; Komorów) przebudowywana 
jest sieć wodociągowa oraz budowana ka-
nalizacyjna. W Michałowicach wzdłuż ul. 
Kolejowej powstaje droga rowerowa, któ-
ra realizowana jest w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych. Powstanie 
ona na odcinku od ul. Szkolnej w Micha-
łowicach do ul. Kasztanowej w Michałowi-
cach-Wsi. Jej długość wyniesie 872 m.  Na 
parkingu w  Regułach powstaje autono-
miczna wiata solarna. Stacja ma umoż-
liwiać darmowe ładowanie pojazdów elek-
trycznych - 12 rowerów  i 2 samochodów. 

 Zmiany czekają także mieszkańców 
i użytkowników dróg. 

W  marcu rozpoczęła się przebudowa 
mostka nad rzeką Raszynką w  Micha-
łowicach-Wsi na ulicy Kasztanowej. 
Utrudniony jest dojazd do/z nieruchomo-
ści znajdujących się po obydwu stronach 
rzeki oraz do/z  gminy Raszyn. Zostały 
wyznaczone objazdy, w  tym przez drogę 
serwisową przy trasie S8. Prace potrwają 
ok. 4 miesięcy.

 Wkrótce wraz z  budową sieci wodo-
ciągowej nastąpi przebudowa ul. Mo-

krej w  Opaczy - Kolonii.  W  sołectwie 
Komorów zostanie zmodernizowana ul. 
Polna na odcinku od ul. Słonecznej do ul. 
Starego Dębu wraz ze skrzyżowaniem. 
Pozytywnych zmian doczekają się także 
mieszkańcy i  użytkownicy ulicy Przed-
szkolnej i  Spacerowej w  Nowej Wsi. 
Tutaj, poza wymianą nawierzchni i wyko-
naniem chodnika, zostanie wybudowany 
parking przy ul. Spacerowej. 

Planowana jest także modernizacja ko-
lejnych ulic w  naszej gminie. Trwają po-
stępowania przetargowe na przebudowę  
ul. Baśniowej i  ul. Firmowej w  Regu-
łach ul. Kujawskiej, ul. Lubuskiej i ul. Pod-
laskiej w  Komorowie,  ul. Skośnej i  Bo-
rówkowej w  Granic oraz na rozbudowę 
odwodnienia w ul. Ryszarda w Komoroiwe 
oraz budowę nowego w ul. Kochanowskie-
go w Granicy.   

Niebawem rozpoczną się prace związa-
ne z powstaniem nowych odcinków sieci 
wodociągowej i  kanalizacyjnej. Obydwie 
powstaną w Granicy, w ulicach: Barbary, 
Szczęśliwej i  Rekreacyjnej  oraz w  Pę-
cicach Małych -   w  ul. Skowronków.   
Wkrótce w Pęcicach,   w ul. Piachy bę-
dzie budowana nowa sieć wodociągowa, 
natomiast w Granicy, w ul. Reja  - zosta-
nie przebudowana już istniejąca.   Z kolei 
prace kanalizacyjne rozpoczną się nieba-
wem na dwóch ulicach   w  Komorowie, 
a są nimi ul. Stara Droga oraz ul. Zielna.  

W najbliższym czasie planowana jest tak-
że budowa sieci wodociągowej w  ul. Par-
kowej w  Opaczy Małej i  w  ul. Pęcickiej  
w  Pęcicach (Pęcice Ogród), pomiędzy  
ul. Żytnią, ul. Świerkową i ul. Rumuńską 
w  Michałowicach (zamknięcie pierścienia 
wodociągowego), sieci kanalizacji sanitar-
nej w  ul. Tadeusza   Borowskiego w  Mi-
chałowicach-Wsi oraz budowa obydwu 
sieci w ul. Pod Borem w sołectwie Komo-
rów, w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, 
Granicznej i  Jarzębinowej w  Regułach  
i  w  ul. Czeremchy w  Granicy - właśnie   
trwają postępowania przetargowe na realiza-
cje tych inwestycji.

UG 

Wizualizacja - świetlica 
w Nowej Wsi

Wizualizacja – świetlica w Opaczy-Kolonii



4 Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice         Nr 2 marzec 2018

Aktualności

Mniejsze opłaty za opiekę w żłobkach
Już od 1 września br. znacząco może obniżyć się opłata za 
pobyt dziecka w żłobku niepublicznym, którą wnoszą rodzice 
co miesiąc w formie opłaty stałej.

7marca został ogłoszony konkurs dla niepublicznych jednostek 
działających na terenie gminy, dzięki któremu gmina dofinan-

suje pobyt dziecka w żłobku kwotą 700 zł (w przypadku uczęsz-
czanie dziecka przez pełen miesiąc, w przypadku absencji - inne 
regulacje). Jest to równoznaczne z tym, że rodzice o taką kwo-
tę będą płacili mniej…jednak warunkiem koniecznym do uzy-
skania dofinansowania jest stałe miejsce zamieszkania dziecka 
w  gminie Michałowice oraz  rozliczanie podatku dochodowego 
przez rodzica w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie. 

Głównym kryterium wyboru żłobków w konkursie będzie wyso-
kość opłaty stałej wnoszonej przez rodziców. Im mniej będą pła-
cić rodzice, tym wyższa punktacja dla żłobka. Liczymy, że gmi-
na uzyska naprawdę atrakcyjne oferty cenowe. Równocześnie 
mamy nadzieję, że jak najwięcej żłobków z  terenu naszej gmi-
ny zdecyduje się przystąpić do nowej formy współpracy, dzięki 
czemu rodzice będą mogli wybierać punkty dogodne dla nich ze 
względu na miejsce zamieszkania. 

Gmina Michałowice od wielu lat wspiera finansowo opiekę nad 
dziećmi do lat 3 poprzez dofinansowanie żłobków niepublicz-
nych na terenie gminy (w ubiegłym roku była to kwota 400 zł). By-
liśmy jedną z pierwszych gmin w Polsce, która wprowadziła taki 
rodzaj wsparcia rodzin.  Ale życie pokazało, że pomimo dofinan-
sowania, koszty opieki w  tych żłobkach jakie ponoszą rodzice 
są w dalszym ciągu wysokie. Nie wszystkie placówki stosowały 
zasadę zmniejszonych opłat dla naszych dzieci, a obowiązujące 
przepisy prawa nie dawały wójtowi gminy żadnych możliwości 
wywierania w tej kwestii wpływu na podmioty prowadzące żłobki.

W ubiegłym roku, za pomocą ankiety internetowej postanowi-
liśmy sprawdzić jakie jest zainteresowanie rodziców niedrogim 
żłobkiem na terenie gminy. Spodziewaliśmy się dużego odzewu, 
tymczasem ankietę wypełniło zaledwie 25 osób. Pomimo tego 
jednak, zaczęliśmy szukać rozwiązań problemu nieefektywne-
go dofinansowania żłobków. Słuchaliśmy uważnie sugestii osób 
zainteresowanych, zgłaszanych nam różnymi drogami: podczas 

zebrań sołeckich, spotkań z  mieszkańcami, imprez szkolnych, 
uroczystości w przedszkolu, konsultacji z pracownikami socjal-
nymi GOPSu, rozmów telefonicznych i wreszcie wizyt mieszkań-
ców w urzędzie. Okazało się, że oczekiwania rodziców wyglądają 
podobnie: żłobek powinien być tańszy, znajdować się niedale-
ko domu lub po drodze do pracy, nie może być duży, bo dzieci 
nie będą indywidualnie traktowane i będą częściej chorować, po-
winien mieć także dobrą kadrę i smaczne jedzenie.

Tak więc, chcąc w niedługim czasie wesprzeć rodziców ma-
łych dzieci, uwzględniając ich potrzeby i  preferencje a  jedno-
cześnie mieć wpływ na jakość opieki świadczonej przez żłobki 
niepubliczne, wójt gminy podjął decyzję o zmianie sposobu dofi-
nansowania opieki nad dziećmi do lat 3.

Od 1 września gmina dofinansuje pobyt dziecka w żłobkach, 
które spełniają ustawowe warunki i jednocześnie:

- złożą ofertę do ogłaszanego właśnie konkursu;
- zadeklarują kwotę opłaty, jaką będą pobierały od rodziców;
- uzyskają wystarczającą liczbę punktów w konkursie;
- oraz podpiszą umowę z gminą.  
Rozstrzygnięcie konkursu 30 kwietnia.

UG 

Bezpłatne czipowanie psów
Zachęcamy do bezpłatnego czipowania psów. 

Elektroniczny czip jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszka-
dza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on 

wprowadzany podskórnie i może działać nawet kilkadziesiąt lat. 
Specjalnym czytnikiem można odczytać numer czipa i po spraw-
dzeniu w elektronicznej bazie danych, uzyskać informacje o wła-

ścicielu. Umożliwia to praktycznie natychmiastowe powiadomie-
nie go o odnalezieniu czworonoga.

Warunkiem skorzystania z akcji jest:
• posiadanie adresu zamieszkania na terenie gminy Michałowice,
• okazanie przez właściciela zwierzęcia dowodu tożsamości,
• okazanie książeczki zdrowia psa, rodowodu lub innego doku-

mentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia,
• okazanie aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko 

wściekliźnie,
• wypełnienie wniosku o  wykonanie zabiegu elektroniczne-

go oznakowania psa (dostępny na stronie internetowej lub 
w miejscu znakowania). 

Miejsca znakowania:
Przychodnia Weterynaryjna Pupil Michałowice, ul. Jesionowa 3f
Tel.: 22 720-41-98;
Przychodnia Weterynaryjna Pupil Piastów, ul. Skorupki 5a 
Tel.: 22 753-59-62.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska, pokój 106, tel.: 22 350 91 32.

UG 
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Prawo miejscowe

Uchwały Rady Gminy Michałowice  
XXX sesja – 15 lutego 2018 r. 
Uchwały nr 376 i nr 377
Dokonano zmian w  uchwale budżetowej na rok 2018 Nr 
XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017  r. Dochody budżetu zosta-
ły zwiększone o kwotę 1 697 643,18 zł, natomiast wydatki - 4 605 
961,72 zł. Dochody zostały zwiększone ze względu na podpisanie 
umowy na dofinansowanie ze środków budżetu UE dwóch projektów 
pn.: „Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Gminie Michałowice – etap II” 
oraz „Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi – etap I”. 
Natomiast wydatki zostały zwiększone ze względu m.in. na remont 
sieci kanalizacyjnej w Regułach, utwardzenie rowu przy ul. Środkowej 
w  Opaczy-Kolonii, budowę parkingów Parkuj i  jedź, budowę stre-
fy rekreacji w Nowej Wsi, zabezpieczenie środków finansowych na 
eksploatację balonu pneumatycznego przy szkole w Michałowicach, 
zakup sprzętu na plac zabaw na terenie szkoły w Komowie, dotacje 
celowe na zmianę ogrzewania węglowego na gazowe, wyposażenie 
zaplecza boiska sportowego w Granicy i zakup sprzętu sportowego 
na siłownie plenerową w Michałowicach Osiedlu i Pęcicach Małych. 
Po dokonaniu zmian budżet gminy wynosi:

a) dochody: 133 000 427,40 zł,
b) wydatki: 143 058 745,94 zł,
c) deficyt: 10 058 318,54 zł - zostanie on sfinansowany przychoda-

mi pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz z wolnych środków, 
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
gminy. 

 W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej 
zostały wprowadzone także zmiany do Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej na lata 2018-2022

Uchwała nr 378
Rada gminy wyraziła zgodę na udzielenie powiatowi pruszkowskiemu 
wsparcia finansowego na dofinansowanie kwotą 750 tys. zł I etapu 
inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 3114W – ul. Regulskiej 
w Regułach na odcinku od ul. Bodycha do torów WKD w Regułach” 
(I etap obejmował prace od torów kolejki WKD do trasy 719).

Uchwała nr 379
Zostały uchwalone nowe regulaminy korzystania z  placów zabaw, 
ogródków jordanowskich stref rekreacji, kompleksów boisk i skate-
parków zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice. 

Uchwała nr 380
Rada gminy określiła zasady udzielania dotacji celowej ze środków 
budżetu gminy w ramach prowadzonej polityki ograniczenia niskiej 
emisji i ochrony powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania 
węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne). O dotacjach na 
piece piszemy więcej na str. 1

Uchwała nr 381
Rada gminy określiła opłaty za korzystanie z  wychowania przed-
szkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Michałowice 
zgodnie z obowiązującą nową podstawą prawną – ustawa z dnia 27 
października 2017 r.). Jednocześnie w uchwale doprecyzowano, że 
dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczające do oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych nie ponoszą opłat za każdą godzinę wy-
chowania przedszkolnego ponad obowiązkową podstawę progra-
mową. Rozwiązanie takie jest analogiczne do sytuacji dzieci 6-letnich 
uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych. 

Uchwała nr 382
Został uchwalony obowiązujący w 2018 r. plan dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalna kwota do-

finansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe 
i  zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i  form 
kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placów-
kach oświatowych 

Uchwała nr 383
Uchwała ta określ nowy Regulamin otwartego konkursu ofert na za-
pewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice 
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicz-
nych przedszkolach i  niepublicznych innych formach wychowania 
przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert Konieczność uchwa-
lenia nowego regulaminu wynika z wprowadzenia nowej podstawa 
prawnej (ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych). 

Uchwała nr 384
Uchwalono zasady przyznawania stypendium im. Jana Pawła II stu-
dentom szkół wyższych. Wprowadzono minimalną średnią ocen jaką 
stypendysta musi osiągnąć (4,2) oraz ograniczenie wieku studentów 
do 25. roku życia. Zobowiązano także osoby wnioskujące o stypen-
dium do przedstawienia dokumentów potwierdzających osiągnięcia 
i zaznaczono zgodę kandydatów na publikowanie przez gminę infor-
macji o ich sukcesach.

Uchwała nr 385
Rada gminy wyraziła zgodę na zbycie, w drodze darowizny na rzecz 
powiatu pruszkowskiego, dwóch działek położonych w pasie drogi 
powiatowej, ul. Sokołowskiej, w Sokołowie i Pęcicach. Zarząd Po-
wiatu Pruszkowskiego zwrócił się z wnioskiem o przekazanie tych 
działek z przeznaczeniem na cel publiczny. 

Uchwała nr 386
Została wyrażona zgoda na użyczenie dotychczasowemu użytkow-
nikowi boiska na strefie rekreacji w Regułach na kolejne 3 lata. Pił-
karska fundacja prowadzi tam szkółkę piłkarską dla dzieci w wieku 
4-12 lat. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu, z wyłącze-
niem wakacji. Harmonogram użytkowania boiska zostanie określony 
w umowie użyczenia. 

Uchwała nr 387
Rada gminy wyraziła zgodę na ustanowienie służebności przejścia 
i przejazdu na działce ewidencyjnej nr 631/4 w Pęcicach, która ma 
wejść w zasób gminnych nieruchomości. Działka ta, wraz z działką 
631/3 powstała w wyniku podziału działki nr 631/1. Z chwilą zakupu 
przez Gminę działki nr ewid. 631/4 działka nr ewid. 631/3 zostanie 
pozbawiona dostępu do drogi publicznej. Dlatego też konieczne 
było, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr ewid. 631/3, 
ustanowienie służebności gruntowej na działce nr ewid. 631/4 na 
czas nieoznaczony (polegającej na prawie przejścia i przejazdu do 
działki 631/3). 

Uchwała nr 388
Wyrażono zgodę na oddanie w  dzierżawę na okres kolejnych 
trzech lat działki ewidencyjnej nr 581/5, położonej w  obrębie 
ewidencyjnym Michałowice-Osiedle dotychczasowemu dzier-
żawcy. 

Uchwała nr 389
Rada gminy wyraziła zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony 
służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A., polegającej na 
lokalizacji linii kablowej podziemnej 15 kV oraz kontenerowej stacji 
transformatorowej NZ 210/290 na część działki ewid. nr 554, położo-
nej w Nowej Wsi. 
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Aktualności

Zebranie mieszkańców osiedla Komorów

Ogólne zebranie mieszkańców osie-
dla Komorów odbyło się 6 marca, we 
wtorek. Uczestniczyło w nim ponad stu 
mieszkańców. Zebranie zorganizował 
przewodniczący zarządu osiedla. W ze-
braniu uczestniczył Krzysztof Grabka, 
wójt gminy oraz radni.

Celem zebrania było zapoznanie miesz-
kańców z najważniejszymi sprawami 

dotyczącymi osiedla Komorów: moderni-
zacją ul. Aleja Marii Dąbrowskiej, ewen-
tualną budową sklepu wielkopowierzch-
niowego Lidl, sytuacją dotyczącą pól przy 
ulicy Kasztanowej.  

Pierwszym tematem, który został po-
ruszony, była kwestia ewentualnej budo-
wy sklepu Lidl. Zagadnienie zreferowała   
Małgorzata Pachecka, prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów 
Komorowianie. Jej wystąpienie dotyczyło 
uwarunkowań ewentualnego powstania 
sklepu wielkopowierzchniowego przy 
rondzie na ul. Sanatoryjnej, jak również 
ewentualnego wpływu tej inwestycji na 
życie mieszkańców Komorowa.   Zazna-
czyła, że zebrane i prezentowane informa-
cje konsultowała z  niektórymi mieszkań-
cami, a także zarządem osiedla.  Wszelkie 
kwestie związane z  realizacją potencjal-
nej inwestycji są obecnie procedowane 
w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.  

Drugim ważnym tematem było omówie-
nie koncepcji modernizacji ul. Aleja Marii 
Dąbrowskiej. W tej sprawie wystąpiła Do-
rota Bagińska, architekt, która omówiła 
stan spraw związanych z  tym przedsię-

wzięciem.   Jak wiadomo kilka miesięcy 
temu został rozstrzygnięty konkurs zor-
ganizowany przez  SARP. Przypomina-
my, że zwycięzcą konkursu jest kielecka 
pracownia Jakub Heciak Architekci. Pod-
czas zebrania obecni byli autorzy kon-
cepcji: Magdalena i Jakub Heciak, którzy 
przedstawili jej założenia. Najważniejszym 
z nich jest zachowanie w sposób  niena-
ruszony alei drzew, która jest pomnikiem 
przyrody. Równie ważnym przesłaniem 
koncepcji jest spowodowanie spowolnie-
nia i zmniejszenia ruchu drogowego w ul. 
Aleja Marii Dąbrowskiej. Obecnie rozpo-
czyna się proces uszczegółowienia roz-
wiązań koncepcyjnych oraz  konsultacje 
w tym przedmiocie. Zwycięska koncepcja  
znajduje się na stronie powiatu pruszkow-
skiego.  

Kolejną poruszaną podczas zebrania 
sprawą była kwestia terenu o powierzchni 
139 ha należącego do SGGW - pół przy 
ulicy Kasztanowej. Temat ten zreferował 
Michał Jeżewski, przewodniczący zarzą-
du. Zaproponował, aby teren ten był miej-
scem - przestrzenią publiczną dla miesz-
kańców Komorowa i gminy Michałowice, 
np. poprzez utworzenie w  tym   miejscu   
pola golfowego.  

W  trakcie zebrania był czas na zada-
wanie pytań i  rozmowy. Jednak wielość 
poruszanych zagadnień sprawiła, że 
nie  wszyscy mieli szansę wypowiedzieć 
się i  jednocześnie uzyskać odpowiedź. 
Michał Jeżewski zachęcał do kontakto-
wania się z zarządem osiedla.

Beata Izdebska-Zybała 

Rusza budowa sieci  
światłowodowej  
w Michałowicach  
i Michałowicach-Wsi
W  poniedziałek 12 marca rozpoczęła 

się realizacja inwestycji firmy UPC 
związana z budową sieci światłowodowej 
do domów jednorodzinnych na terenie Mi-
chałowic i  części Michałowic-Wsi. Prace 
będą prowadzone w  godz. 7.00 -18.00 
i potrwają do 30 kwietnia.

Kładka  
nad Al. Jerozolimskimi
Dobra wiadomość dla mieszkańców, 

którzy od lat czekają na możliwość 
użytkowania kładki wraz z windą w Micha-
łowicach nad Al. Jerozolimskimi (łącznik 
z Warszawą Ursus), kładki nad ul. Targo-
wą w Opaczy Małej (łącznik z Raszynem) 
oraz dwóch wiaduktów w ul. Czystej i ul. 
Rebusowej w Opaczy-Kolonii. Niebawem 
będzie można z nich korzystać!  

Z  informacji, jakie uzyskaliśmy od za-
rządcy tych obiektów, Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i  Autostrad, wynika, że 
otrzymała ona pozwolenie na ich użytko-
wanie. 

Rower gminny sezon 2018

Planowana jest kolejna, 7. stacja zloka-
lizowana w Michałowicach przy strefie 

rekreacji – ul. Szkolna.
System ma być wyposażony w  65 ro-

werów, w tym 2 typu cargo oraz 5 tande-
mów. 

Do końca maja we wszystkich stacjach 
powinny pojawić się elektrozamki, co 
znacznie ułatwi oddawanie/wypożycza-
nie rowerów. Do tego jednak czasu bę-
dziemy korzystali ze zwykłych szyfrowych 
blokad.

Pozostałe 6 stacji będzie zlokalizowa-
nych tam gdzie w  ubiegłym roku (WKD 
Komorów, zalew Komorów, WKD Micha-
łowice, WKD Reguły, WKD Nowa Wieś, 
WKD Opacz-Kolonia).

Zasady rejestracji do systemu, opłata 
rejestracyjna oraz forma wypożyczenia 
(bezpłatna do 12 godzin) – także pozosta-
ną na razie bez zmian.

Właśnie trwa postępowanie przetar-go-
we. Wypożyczalnie powinny zostać uru-
chomione pod koniec marca. 

I  jeszcze jedna dobra wiadomość – 
Gmina podpisała deklarację o współpracy 
z  Zarządem Dróg Miejskich w  Warsza-
wie oraz Miastem Pruszków. Po wyborze 
operatorów ma nastąpić integracja war-
szawskiego, pruszkowskiego i  naszego 
systemu samoobsługowych wypożyczalni 
rowerów. 

UG 
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Aktualności

Zachęcamy osoby, które mieszkają 
w naszej gminie, a nie są tu zameldo-
wane, do rozliczania podatku dochodo-
wego od osób fizycznych w  Urzędzie 
Skarbowym w Pruszkowie, właściwym 
ze względu na miejsce zamieszania.

Ustawa o PIT  (ustawa z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym, art. 45 ust. 

1b) określa, że urzędem skarbowym właści-
wym do składania rocznych zeznań podat-
kowych jest urząd stosowny według miejsca 
zamieszkania podatnika. Równoznaczne jest 
to z tym, że dla organu podatkowego adres 
zameldowania nie ma żadnego znaczenia. 

Co zrobić aby tu rozliczać podatek? Wy-
starczy  złożyć PIT za 2017 r. w  Urzędzie 
Skarbowym w Pruszkowie, wskazując gmi-
nę Michałowice, jako miejsce zamieszkania. 
Jeśli ktoś już złożył rozliczenie, należy wypeł-
nić dodatkowy formularz  ZAP-3  i  przesłać 
go do urzędu skarbowego. 

Obecnie w gminie Michałowice zameldo-
wanych jest 17 444 osób, w rzeczywistości 
mieszka znacznie więcej. Udziały gmin w po-
datkach od osób fizycznych stanowiących 
dochód budżetu państwa wynoszą  37,79%. 
Oznacza to, że jeżeli wysokość naliczonego 

podatku wyniesie 1000 zł, do budżetu gminy 
wróci blisko 380 złotych od jednego miesz-
kańca.

Pieniądze te przeznaczane są m.in. na:
• finansowanie działalności placówek 

oświatowych (3 szkół podstawowych, 
1 liceum, 2 państwowych przedszkoli 
oraz 26 niepublicznych jednostek wy-
chowania przedszkolnego);

• budowę i  modernizację dróg, chodni-
ków, dróg rowerowych;

• inwestycje wodno-kanalizacyjne oraz 
odwodnienie terenów gminy;

• rozbudowę i modernizację infrastruktu-
ry społecznej (świetlice,  place zabaw, 
strefy sportowe, oświetlenie);

• utrzymanie infrastruktury i  porządku 
(m.in. miejsc rekreacji i  odpoczynku, 
parków i terenów zielonych, placów za-
baw, ogródków jordanowskich, boisk);

• organizowanie imprez kulturalnych, pa-
triotycznych i sportowych;

• dotacje dla organizacji pozarządowych;
• przedsięwzięcia organizowane z fundu-

szy sołeckich i osiedli.
Im więcej osób mieszkających w  naszej 

gminie będzie wskazywało w PIT swoje fak-
tyczne miejsce zamieszkania, tym gmina bę-
dzie miała większe finansowe możliwości na 
realizację swoich zadań, a  tym samym po-
prawę warunków życia mieszkańców.

Wpływy z  udziału w  podatku od osób fi-
zycznych stanowią główną część dochodów 
budżetu gminy Michałowice (w 2018 r. zapla-
nowano je w wysokości 42,7 % całości docho-
dów). Dla porównania wpływy z udziału podat-
ku dochodowego od osób prawnych, CIT-ów, 
szacowane są, że wyniosą zaledwie 1,7%. 

UG 

PIT2017
wpisz faktyczne
miejsce zamieszkania 

18 kwietnia w godz. 10.00-15.00 w Urzędzie Gminy w Michałowicach odbędzie się dyżur pracowników URZĘDU SKARBOWEGO 
w Pruszkowie. Pracownicy Urzędu Skarbowego będą:

• udzielali informacji z zakresu wypełnienia i składania zeznań podatkowych;
• przyjmowali zeznania podatkowe za 2017 r. 

Szybki internet także w naszej gminie  
Gmina Michałowice przystąpiła do 
powołanej w  marca br., z inicjatywy 
Orange Polska i przedstawicieli pod-
warszawskich gmin, Mazowieckiej 
Unii Światłowodowej. Celem Unii jest 
zapewnienie szerokopasmowego in-
ternetu dla mieszkańców Mazowsza, a 
tym samym likwidacja „białych plam” 
na internetowej mapie województwa 
oraz współpraca z lokalnymi samorzą-
dami w celu wypełnienia tych założeń. 

Dzięki przystąpieniu do Mazowieckiej 
Unii Światłowodowej, gminy będą 

uczestniczyć w ustalaniu założeń pro-
jektu inwestycyjnego, tak aby wybudo-
wana sieć najlepiej odpowiadała na po-
trzeby społeczności lokalnej. 

W 103 mazowieckich gminach Oran-
ge Polska przygotowuje się do realizacji 
inwestycji związanych z szerokopasmo-

wym internetem współfinansowanych 
ze środków Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa (POPC). Dzięki temu 
światłowód dotrze do ponad 86 tys. 
gospodarstw domowych i 540 szkół. 
Zrealizowana inwestycja otworzy moż-
liwość wprowadzenia publicznych e-
-usług i oszczędnościowych rozwiązań 
typu Smart City.

Na wykazie obszarów, na które przy-
znano dofinansowanie, oznaczonym 
jako „Podregion 30 Obszar WARSZAW-
SKI ZACHODNI” – znajduje się ok. 3100 
gospodarstw z naszej gminy.

W ramach  projektów pozyskanych w 
drugim konkursie POPC, Orange Polska 
planuje wybudować sieć światłowodo-
wą dla ponad 360 tysięcy gospodarstw 
domowych na terenie kilkuset gmin w 
całym kraju. Łącznie na realizację tych 
inwestycji operator przeznaczy 289 mi-

lionów zł własnych środków oraz 744 
milionów zł dofinansowania ze środków 
europejskich. Operator podłączy do sie-
ci także 3,7 tys. działających na tych ob-
szarach szkół.

Orange Polska realizuje także inwesty-
cje światłowodowe z własnych środków 
– to  najbardziej ambitny program inwe-
stycyjny w historii firmy. Obecnie sieć 
światłowodowa operatora jest dostępna 
dla ponad 2,7 milionów  gospodarstw 
domowych w 75 miastach kraju. Na roz-
budowę sieci światłowodowej w Polsce 
w latach 2016 – 2020 firma planuje prze-
znaczyć ponad 4,2 mld zł. Dzięki temu z 
usługi Orange Światłowód będzie mogło 
skorzystać nawet 5 mln gospodarstw 
domowych.

O dalszych krokach podejmowanych 
w projekcie będziemy Państwa informo-
wać na bieżąco.  UG 
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Wydarzenia

Bornus Consort – franciszkański chorał gregoriański

Śpiew, który nastraja do modlitwy, wy-
cisza i pomaga w jej kontemplacji.

Chorał gregoriański jest uznawany 
przez  wielu znawców, jako początek 

muzyki europejskiej, a  zafascynowania nim 
nie ukrywał nawet W.A. Mozart.

Wykonawcami chorału są na ogół męż-
czyźni i tak jest również w przypadku Bornus 
Consort. Choć zdarzają się także koncerty, 
kiedy wykonawcami są kobiety.

Bornus Consort to zespół wokalny, który 
powstał na początku lat osiemdziesiątych 
w  nieodległym Zalesiu Górnym. Zespół od 
początku swego istnienia specjalizuje się 
w  wykonywaniu muzyki dawnej, która jest 
niezwykle charakterystyczna i  obdarzona 
wyjątkowymi cechami melodycznymi.

Wyjątkowo i  uroczyście było w  niedzielę, 
11 marca, podczas mszy św. w kościele Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszkowie. 
Tego dnia na zaproszenie gminy Michało-
wice, miasta Pruszków oraz  parafii MBNP 
w Pruszkowie wystąpił zespół Bornus Con-
sort.

Co to jest chorał gregoriański? To śpiew 
jednogłosowy bez towarzyszenia instru-
mentów z  własną notacją i  modalnością 
oraz z własnym tekstem, którym zawsze jest 
słowo Boże. Jest to śpiew własny, liturgicz-
ny kościoła rzymskokatolickiego i oczywiście 
jest śpiewany po łacinie. Śpiew jednogłoso-
wy, unisono – określenie, którego używają 
muzycy, to śpiewanie tego samego tekstu 
przez wszystkich artystów.

Piękna liturgia, w  połączeniu z  jednymi 
z  najpiękniejszych utworów franciszkańskiej 
tradycji chorałowej, to pełne uniesienia wy-
darzenie. Uczestnictwo w  podniosłej liturgii 
jeszcze bardziej nastrajało do modlitwy i  jej 
przeżywania.

Wśród uczestników niedzielnej liturgii był 
także wójt gminy Michałowice, Krzysztof 
Grabka wraz z małżonką oraz prezydent mia-
sta Pruszkowa, Jan Starzyński i przewodni-
cząca rady gminy, Elżbieta Biczyk. 

Chorały gregoriańskie są śpiewane pod-
czas części stałych mszy św. i za każdym ra-
zem dopasowywane są do aktualnego okre-
su roku liturgicznego. Tak też było 11 marca, 
a prezentowane przez Bornus Consort utwo-

ry bezpośrednio nawiązywały do trwającego 
Wielkiego Postu.

Na zakończenie mszy św. ks. proboszcz 
Mariusz Zapolski podziękował wójtowi gminy 
Michałowice, Krzysztofowi Grabce i  prezy-
dentowi miasta Pruszków, Janowi Starzyń-
skiemu za organizację tak podniosłego wy-
darzenia oraz skierował wyrazy wdzięczności 
do przewodniczącej rady gminy, Elżbiety 
Biczyk, która była pomysłodawczynią zapro-
szenia artystów do nowowiejskiej parafii. 

Mariusz Marcysiak 

Kabaret Polefka
Reklamacja? Nie przyjmujemy, ale za 
to w rączki całujemy. 11 marca z okazji 
Dnia Kobiet dla pań z naszej gminy wy-
stąpił kabaret Polefka.

Polefka, czyli: Joanna Mądry, Arkadiusz 
Smoleński, Michał Winiarski i  Grze-

gorz Woś wspólnie dzielą swoją pasję 
śmiania się i  dzielą się nią z  innymi, np. 
podczas występu w  niedzielne popo-
łudnie, 11 marca, w  sali multimedialnej 
urzędu gminy.

Okazją do występu, który zorganizowa-
ło Stowarzyszenie K40 był obchodzony 
kilka dni temu Dzień Kobiet. Dzień ważny 
dla  pań i  dzień o  którym powinni pamię-
tać panowie. O święcie pań pamiętał wójt 
gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, któ-
ry jeszcze przed występem złożył wszyst-
kim paniom najserdeczniejsze życzenia. 
Oprócz życzeń były także symboliczne, ale 
jakże piękne kwiatki, którymi już na wejściu 
do urzędu gminy osobiście obdarowywał 
wójt. Życzenia, kwiaty i  coś jeszcze. Kla-

syka dawnych lat, rajstopy. Prezent, który 
wprowadził panie w dobry humor.

Relacje damsko-męskie dnia codzien-
nego zawsze są ciekawym i  wdzięcznym 
obiektem różnych dowcipów. „Reklama-
cja”, to tytuł programu, z  jakim wystąpił 
w  niedzielne popołudnie kabaret Polefka. 
Tu także nie  zabrakło absurdów ukazują-
cych związek między kobietą i mężczyzną. 
Jak mówią sami artyści: „Reklamacja, to 
potężna dawka humoru ni spod sroki ogo-
na, ni spod lady, nawiązująca do kabaretów 
aktorskich i literackich najlepszego sortu”.

Teksty do niedzielnych scenek napisa-
li Marcel Woźniak i  Bartosz Ludkiewicz, 
a o oprawę muzyczną zadbał Infinity DJS.

Po raz kolejny oferta kulturalna pre-
zentowana w  sali multimedialnej urzędu 
gminy sprawiła mieszkańcom wiele rado-
ści i  zapewniła solidną dawkę świetnego 
humoru, a publiczność wypełniła sale do 
ostatniego miejsca.

Po występie, w  imieniu publiczności 
podziękowania artystom za wspaniały 
występ przekazał wójt gminy Michało-
wice, Krzysztof Grabka. Podziękowania 
poskutkowały występem na bis, w którym 
specjalnie dla  pań, jedną z  głównych ról 
zagrał sam wójt, tym samym debiutując 
w roli satyryka. 

Występ kabaretu Polefka został zorga-
nizowany przez Stowarzyszenie K40 w ra-
mach dotacji gminy Michałowice dla orga-
nizacji pozarządowych.

Mariusz Marcysiak 
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8 marca u seniorów w Granicy i Michałowicach
8 marca to wyjątkowy dzień dla pań. Dzień, kiedy to panowie 
honorują płeć piękną, składają im najserdeczniejsze życzenia 
i wręczają kwiatki.

Dzień Kobiet to święto, które ma już bardzo długą tradycję, 
również w naszej gminie. Z tej okazji odbywają się różnego 

rodzaju spotkania i  koncerty. Nie zabrakło ich także w Granicy 
i Michałowicach, gdzie odpowiednio 8 i 10 marca odbyły się ob-
chody tego jakże wyjątkowego święta.

W Granicy witając przybyłych gości przewodniczący Koła nr 6 
ZERiI, Ryszard Dutkiewicz, życzył wszystkim paniom wszystkie-
go, co dobre i żeby ten dzień nie był ograniczony tylko do tego 
jednego dnia.

Na zaproszenie panów z granickiego koła emerytów w uroczy-
stości wziął udział wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, 
który dla pań również miał najserdeczniejsze życzenia: „Wszyst-
kiego, wszystkiego najlepszego z okazji waszego święta i aby ta 
nasza miłość do was trwała przez cały rok”.

Po życzeniach przyszedł czas na piękne czerwone goździki, 
które paniom wręczali: wójt gminy, Krzysztof Grabka oraz prze-
wodniczący koła, Ryszard Dutkiewicz. Jednak to nie wszystko, 
co panowie w Granicy przygotowali dla swoich pań, ponieważ na 
ekranie projektora pojawiła się multimedialna prezentacja przed-
stawiająca kwiatowe kolaże i teksty miłe dla serca.

Miło i serdecznie było także podczas uroczystości w Kole nr 
2 ZERiI w  Michałowicach, na które członków koła oraz  gości, 
wśród których był również wójt gminy Michałowice, Krzysztof 
Grabka, zaprosiła przewodnicząca koła, Teresa Sładek.   

Podobnie jak w Granicy również i w Michałowicach pojawiły się 

piękne czerwone goździki, jednak zanim zostały wręczone, swoje 
życzenia do pań skierował wójt gminy, Krzysztof Grabka: „To nie-
zwykle miłe święto jest u nas obchodzone wyjątkowo, a życzenia 
są najważniejsze w  tym wszystkim. Prosto z  serca życzę wam 
wszystkiego najlepszego, szczęścia, przyjaciół i takiej atmosfery, 
jaka u was panuje, a także żeby to się przekładało na cały rok”.  

W Michałowicach nie zabrakło również śpiewających życzeń, 
które dla pań miał chór „Michałowiczanka”, kierowany przez Pio-
tra Gwiazdeckiego. Mariusz Marcysiak 

Wydarzenia

Granica Sunday Festival 
W ramach Granica Sunday Festival w granickiej świetlicy od-
były się dwa koncerty: koncert muzyki francuskiej, który był 
znakomitą okazją, aby odkryć część muzycznej kultury fran-
cuskiej, jej specyficzną naturę, akcent i bogatą paletę kolorów 
oraz bogaty w pozytywne emocje - koncert muzyki włoskiej, 
zorganizowany w ramach Międzynarodowego Dnia Kobiet.

25 lutego mieszkańcy Granicy mieli okazję przenieść się 
w muzyczną podróż do romantycznej Francji za sprawą 

koncertu piosenki francuskiej „Chansons Françaises Chan-
sons d’Amour”. Bohaterką wieczoru była - Lydie Charlotte Ko-

tlinski, na gitarze towarzyszył jej - Sebastian Pikula. Francuska 
wokalistka wykonała utwory takich muzyków jak: Edith Piaf, 
Barbara, Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Cora Vaucaire, Bo-
urvil, Léo Ferré, Charles Aznavour. Zaśpiewała też piosenkę 
Agnieszki Osieckiej i  Seweryna Krajewskiego „Uciekaj skoro 
świt, bo potem będzie wstyd”.

Data drugiego koncertu, 4 marca, nie była przypadkowa. Zo-
stał on zorganizowany z okazji Dnia Kobiet. W związku z tym, 
wszystkim paniom, Krzysztof Grabka złożył najlepsze życze-
nia. Życzył zdrowia i radości, a także pogody ducha na każdy 
dzień. Życzył też, aby zbliżająca się wiosna nastroiła wszyst-
kich nas optymizmem. Dodał, że zwyczajem minionych dekad, 
każda pani obdarowana zostanie  goździkiem z asparagusem.

Tego wieczoru królowała muzyka włoska. Wystąpił, z  naj-
większymi przebojami włoskiego duetu, Al Bano & Romina Po-
wer, polski duet An Dreo i Karina. Artyści zaśpiewali wszystkie 
największe przeboje, m.in.: Felicita, Sempre, Sempre, Shara-
zan, Volare, Liberta, Ci Sara, Tu soltanto tu i wiele innych.

An Dreo i Karina to jedyny na świecie cover Al Bano i Romi-
na Power. Duet istnieje już osiemnaście lat. Z wielkim talentem 
i  wspaniałym muzycznym przygotowaniem od lat wykonuje 
nowe aranżacje i interpretacje największych włoskich prze-
bojów. Artyści tworzą i  śpiewają także własne utwory. Mają 
za sobą setki koncertów w  Polsce i  za granicą, m.in.: USA, 
Malcie, Czechach i Słowacji. Wydali trzy płyty z największymi 
przebojami Al Bano e Romina Power.

Koncerty finansowane były z  funduszu osiedla Granica, 
a zorganizowali je radni oraz Zarząd Osiedla Granica.

Beata Izdebska-Zybała 
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Wydarzenia

Koncertowy Dzień Kobiet

Koncert artystów z „Przylądka Kultury” niczym magnes przy-
ciągnął całe rzesze pań do remizy strażackiej w Nowej Wsi 
i świetlicy Kaliszowy Gaik. To był prezent dla pań z okazji ich 
święta, Dnia Kobiet.

Nie od dziś wiadomo, że najwięcej witaminy mają polskie dziew-
czyny. „Najwięcej witaminy” to także tytuł koncertu, który odbył 

się 8 marca, w Nowej Wsi i sołectwie Komorów. Koncert to wspólna 
inicjatywa radnych, sołtysów i rad sołeckich.

Na zaproszenie, w koncertach wziął także udział wójt gminy Mi-
chałowice, Krzysztof Grabka, który z okazji tego szczególnego świę-
ta złożył paniom życzenia wszystkiego, co najlepsze. Choć czasem 
o tym święcie mówi się żartobliwie, to my zawsze chcemy abyście 
były doceniane – mówił wójt, Krzysztof Grabka. Oczywiście w Dniu 
Kobiet nie mogło zabraknąć kwiatków dla pań, które osobiście wrę-
czał wójt oraz młodzi artyści z „Przylądka Kultury”.

Obdarowane życzeniami i  kwiatkami panie z  radością przystąpi-
ły do wysłuchania przygotowanego dla nich koncertu. Młodzi artyści 
z „Przylądka Kultury”, podopieczni Małgorzaty Krasowskiej-Gajownik, 
zaprezentowali tego wieczora chyba wszystkie najbardziej znane pio-
senki o paniach i dla pań. Wspaniała atmosfera i wspaniale reagująca 
publiczność na piosenki śpiewane w nowych aranżacjach, wśród któ-
rych były, m.in.: „Obudź się i żyj”, „Oh Carol”, „Perfect”, „Tak bardzo się 
starałem”, „Jej czarne oczy”, „Baśka”, „Bo do tanga trzeba dwojga”.

W trakcie koncertu nie zabrakło także słodkiego poczęstunku, któ-
ry dla pań przygotowali organizatorzy.

Koncerty „Najwięcej witaminy” zostały sfinansowane z funduszy 
sołeckich sołectwa Nowa Wieś i sołectwa Komorów.

Mariusz Marcysiak 

Twórczą Kobietą być!
Twórcza Kobieta – czyli panie na pierwszym planie, a dokład-
nej ich twórczość artystyczna, która została zaprezentowana 
podczas spotkania, jakie odbyło się w sobotę, 10 marca.

Okazją do jego zorganizowania był przypadający dwa dni wcze-
śniej Dzień Kobiet, a także chęć pokazania aktywności naszych 

pań. Kreatorkami tego wyjątkowego wydarzenia były oczywiście 
panie: Hanna Barlak – członek Zarządu Osiedla Komorów i Beata 
Rycerska – przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice.

Prezentacja twórczości mieszkanek naszej gminy odbyła się w re-
mizie strażackiej w Nowej Wsi.Występy grup muzykujących, prezen-
tacja malarstwa i grafiki, wystawa rękodzieła, warsztaty szydełkowa-
nia, haftowania i robienia ozdób. Była także okazja do tańca w kręgu 
i zrobienia sobie zdjęcia podczas sesji fotograficznej. I dużo, dużo 
rozmów.

Jednak nie  była to wyłącznie prezentacja talentów i  twórczości 
pań. Prowadząca spotkanie Hanna Barlak zapraszała kobiety do 
rozmów, w trakcie których panie opowiadały o twórczej naturze ko-
biety i o tym, jak rozwijają swoje pasje. Jedną z takich opowieści była 
historia powstania chóru „Czerwone Korale”, którym kieruje Renata 
Włodarek.

Wszystko zaczęło się osiem lat temu od ogłoszenia o zebraniu 
wiejskim, podczas którego wójt zapraszał do aktywności w świetli-
cy, a w odpowiedzi na zaproszenie, Renata Włodarek zapropono-
wała zakup pianina, które miało uatrakcyjnić ofertę. Pianino pojawiło 
się w świetlicy i od tego czasu „Czerwone Korale” rozsławiają naszą 
gminę zdobywając liczne nagrody podczas konkursów wokalno-
-muzycznych. Dodajmy, że jedną z ostatnich nagród jakie zdobył 
chór było I miejsce w kategorii zespoły dorośli, podczas XIX Re-
gionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Pruszkowie. Ciekawym 
spostrzeżeniem z uczestniczkami podzieliła się również Małgorzata 
Krasowska-Gajownik: „To, co mi daje mieszkanie w tej gminie, to to, 
że ja przede wszystkim mogę muzycznie rozwijać dzieci, co daje mi 
radość i satysfakcję”. 

Prowadzone przez  Małgorzatę Krasowską-Gajownik zespoły 

Przylądek Kultury, REM, Nuteczki i Nuteczki Mini również zdobywają 
liczne nagrody podczas konkursów dostarczając tym samym wiele 
radości prowadzącej, rodzicom i całej naszej gminie.  

Oprócz występu „Czerwonych Korali” oraz Małgorzaty Krasow-
skiej-Gajownik można było także posłuchać Hanny Barlak z kole-
żankami, zatańczyć z Żanetą Ryszawa oraz spróbować swoich sił na 
warsztatach biżuterii z Anną Stachera lub też podziwiać wystawę na 
której prezentowane były, m.in.: prace Hanny Osowickiej-Kozarzew-
skiej, Aleksandry Kozarzewskiej, Anny Pawlak, Joanny Mudrowskiej, 
Hanny Barlak i Elżbiety Zawadzkiej. Nie zabrakło również własno-
ręcznie przygotowanych słodkości do kawy i herbaty, a słynne piero-
gi Barbary Ciszek podbiły kolejne podniebienia.

Obserwując sobotnie wydarzenie, bez wątpienia można powie-
dzieć, że kobiety gminy Michałowice są twórczo aktywne. Możliwo-
ści i oferta gminy, sołectw, a także osobiste zaangażowanie miesz-
kańców powoduje rozwój wielu talentów i pasji.

Wydarzenie zostało sfinansowane z  funduszy osiedli: Komorów 
i Michałowice.

Mariusz Marcysiak 
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Wydarzenia

Gala Laureatów Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej 
„Singing Schools” – edycja 2018
Za nami Wielka Gala Laureatów Festi-
walu Piosenki Anglojęzycznej „Singing 
Schools”. Koncert finałowy, w  którym 
wystąpili laureaci konkursu odbył się 
17 marca, w sali multimedialnej urzędu 
gminy.

Festiwal, który organizowany jest pod 
patronatem wójta gminy Michałowi-

ce i odbywa się w szkołach naszej gminy 
to projekt o wielu możliwościach. Przede 
wszystkim nauka języka i jego utrwalenie, 
ale nie mniej ważnym jest umożliwienie re-
alizacji marzeń związanych z artystyczną 
duszą uczestników i  stworzenie szansy 
do prezentacji ich umiejętności wokalno-
-muzycznych. Festiwal to także doskona-
ła promocja dla młodych talentów, szkół, 
w których się uczą i oczywiście całej na-
szej gminy.

Organizatorami festiwalu są: Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi, Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących w  Ko-
morowie i  Zespół Szkół w  Michałowi-
cach, a  część konkursową każda szkoła 
przeprowadziła bezpośrednio u  siebie. 
Uczniowie konkurowali w  trzech kate-
goriach wiekowych i  dwóch wokalnych. 
I tak uczniowie klas I-III SP, klas IV-VI SP 
oraz  klas II-III Gimnazjum i  VII SP mogli 
rywalizować jako soliści lub zespoły, które 
maksymalnie liczyły 6 osób.

Reprezentujące organizatorów i  zara-
zem koordynatorki części konkursowej: 
Agnieszka Piotrowska, Agnieszka Raczyń-
ska-Bigaj, Magda Rogala, Hanna Karska, 
Agnieszka Grajewska i Joanna Noska za-
prosiły zebranych gości, wśród których był 
wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grab-
ka do obejrzenia i wysłuchania prezenta-
cji trzech najlepszych wykonań, w każdej 
kategorii, z każdej ze szkół.

To już czwarta edycja festiwalu, który 
w tym roku miał nową formułę. W trakcie 
szkolnych eliminacji uczniowie musieli 
przejść dwa etapy, aby wystąpić w finało-
wej gali laureatów. Ich prezentacje zarów-
no sceniczne jak i wokalne stały na bar-
dzo wysokim poziomie, a  jury nie  miało 
łatwej pracy. Oczywiście wszyscy uczest-
nicy zaprezentowali się rewelacyjnie i  są 
zwycięzcami, a na gali wystąpili:

Kategoria klasy I-III SP
• Maja Zawacka „The Show” Michało-

wice;
• Julia Andrusiuk i Julia Zółtowska „Pe-

ople move from place to place” Komo-
rów;

• Zofia Jura „Try everything” Nowa 
Wieś;

• Martyna Styczyńska, Rozalia Trzciń-
ska, Natasza Pik, Julia Czub i Barba-
ra Świercz „Jingle bells” Michałowice;

• Martyna Kowalczyk i  Małgorzata So-
wińska „Little do you know” Komorów;

• Mikołaj Dalasiński „Can you feel the 
love tonight” Nowa Wieś;

• Laura Labuda „If you’re happy and 
you know it” Michałowice;

• Zofia Bocianowska, Antonina Gar-
bacik, Milena Gaza, Zofia Gumińska, 
Hanna Kieszek i Nina Krasnodębska 
„Baby shark” Komorów;

• Jakub Maliszewski „Give mu Your he-
art tonight” Nowa Wieś.

 
Kategoria klasy IV-VI SP
• Justyna Brzeźna „Not about angels” 

Michałowice;
• Zuzanna Folwarska „Hello” Komorów;
• Otylia Lis „You raise me up” Nowa 

Wieś;
• Milena Piłat „Titanium” Michałowice;
• Magdalena Ciepielowska „Little Hol-

lywood” Komorów;
• Maja Sztwiertnia „I  have a  dream” 

Nowa Wieś;
• Melani Sybilska „Eat” Michalowice;
• Jakub Kowalski „Perfect” Komorów;
• Magdalena Grądalska „You’re not ful-

ly dressed without a  smile” Nowa 
Wieś.

 
Kategoria klasy VII SP i II-III Gimnazjum
• Julia Urbańska „Lalaland Audition” 

Michałowice;
• Julia Regulska „Love yourself” Komo-

rów;
• Julia Sankowska „Colours of the 

wind” Nowa Wieś;
• Łucja Gawin „Valerie” Michałowice;
• Marianna Kalinowska „Winter Lord” 

Komorów;
• Zofia Zaprzał „The girl in 14B” Nowa 

Wieś;

• Zuzanna Bomze „How does a  mo-
ment last forever” Michałowice;

• Mikołaj Bigaj „Perfect” Nowa Wieś.
Dodajmy, że kolejną nowością tego-

rocznego festiwalu była multimedialna 
prezentacja w trakcie występów młodych 
artystów, którą przygotowali licealiści 
z  Komorowa, a  także prowadzenie gali, 
które w  tym roku dorośli powierzyli sa-
mym uczniom. 

Wszystko wypadło perfekcyjnie, co pod-
czas ceremonii wręczenia zwycięzcom 
statuetek klucza wiolinowego, podkreślił 
wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grab-
ka. „Festiwal wpisuje się w działania gmi-
ny, które mają na celu promowanie tego 
typu przedsięwzięć. Zapraszam wszyst-
kich laureatów do zaprezentowania się 
podczas Festynu Dni Gminy Michałowice, 
gdzie na dużej scenie wystąpią przed sze-
roką publicznością.” 

  Jednak prezentacja laureatów podczas 
uroczystej gali to nie wszystko, co czekało 
na młodych artystów i  przybyłych gości. 
IV edycja „Singin Schools” została wzbo-
gacona o  konkurs o  nagrodę specjalną 
– Grand Prix, a dokładniej trzy, po jednej 
w każdej kategorii wiekowej. Decyzją jury 
w  składzie Elzbieta Biczyk – przewodni-
cząca rady gminy, Agnieszka Majewska 
– pracownik urzędu gminy i  Roman Żu-
chowski – kierownik referatu ds. kultury 
gminy Michałowice, Grand Prix Festiwalu 
przypadło: kategoria klasy I-III SP – Jakub 
Maliszewski, kategoria klasy IV-VI SP – 
Justyna Brzeźna, kategoria klasy VII SP 
i II-III Gimnazjum – Zofia Zaprzał. 

Wszystkim uczestnikom Festiwalu Pio-
senki Anglojęzycznej „Singing Schools” 
gratulujemy wspaniałych występów i  ży-
czymy dalszych sukcesów.

Mariusz Marcysiak 
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Wydarzenia

Poranki muzyczne z Panem Gwiazdą
W gminie Michałowice swoją działalność rozpoczęła Filhar-
monia Rodzinna K40. To świetny pomysł na zaprzyjaźnienie 
się z muzyką i instrumentami, a inicjatorem tego wydarzenia 
jest Stowarzyszenie K40.

Dawno, dawno temu, o czym niektórzy rodzice zapewne pa-
miętają, w  niedzielne przedpołudnia odbywały się poranki 

filmowe, w trakcie których całe rodziny oglądały znane i lubiane 
bajki. Trochę czasu upłynęło i dziś również całe rodziny mogą się 
wspólnie bawić podczas niedzielnych poranków. Jednak tym ra-
zem ich formuła nie ogranicza się wyłącznie do oglądania, a jest 
wypełniona dużą aktywnością. Wszystko za sprawą „Poranków 
muzycznych z Panem Gwiazdą”, które odbywają się w ramach 
Filharmonii Rodzinnej K40. Poranki, faktycznie prowadzi gwiaz-
da, Krzysztof Gwiazda – śpiewak operowy, kompozytor, muzyk 
i pedagog. Jednym słowem człowiek orkiestra.

Orkiestra była też tematem pierwszych zajęć, jakie odbyły się 
w  niedzielne południe, 18 marca, w  sali multimedialnej urzędu 
gminy. Piękna słoneczna i jeszcze zimowa pogada sprzyjała spa-
cerom, więc wiele rodzin chętnie zawitało na poranek muzyczny 
do urzędu gminy, a było naprawdę warto.

Mogłoby się wydawać, że filharmonia, orkiestra i te wszystkie 
instrumenty to jedna wielka nuda. Nic podobnego. Zajęcia pro-
wadzone przez Krzysztofa Gwiazdę są pełne doskonałej zabawy, 
w której chętnie uczestniczą zarówno dzieci, rodzice jak i dziad-
kowie.

Dużo się działo w  niedzielę, w  sali multimedialnej. Wspólne 
śpiewanie piosenki „Zdrowo Żyj”, słuchanie opowieści o  tym, 
czym się różnią orkiestra kameralna od orkiestry symfonicznej, 
poznawanie muzyków i instrumentów, a przede wszystkim granie 
na instrumentach. Zajęcia to solidna dawka radości i uśmiechu 
w  rodzinnym gronie. Filharmonia Rodzinna K40 jest także pro-
jektem edukacyjnym dla dzieci, ale obserwując uczestników dało 
się zauważyć, że i dorośli chętnie poznawali muzyczne niuanse.

Niedzielne spotkanie było pierwszym z cyklu, który przezna-
czony jest dla dzieci w wieku 5-11 lat. Kolejne odbędą się:

22 kwietnia uczestnicy poznają akordeon, katarynę i harmosz-
kę. Dowiedzą się, czy można grać na łyżkach i  kto zbudował 
pierwszy akordeon.

20 maja poniosą nas arie i piosenki. Dowiemy się, jak powstaje 
głos, jak brzmi sopran, a jak bas i kim jest akompaniator.

10 czerwca przesuniemy smyczkiem po strunach! Dowiemy 
się, jak brzmią flażolety, ile potrzeba włosów z końskiego ogona, 
aby powstał smyczek oraz kim był Antonio Stradivarius!

Zajęcia został zorganizowany przez Stowarzyszenie K40 w ra-
mach dotacji gminy Michałowice dla organizacji pozarządowych.

Mariusz Marcysiak 

Gorodnki – muzyczne zajęcia dla maluszków
Zajęcia umuzykalniające, przygotowane według metod prof. 
Edwina Eliasa Gordona to propozycje dla najmłodszych 
mieszkańców Komorowa i Reguł.

Gordonki to świetna propozycja dla dzieci w wieku od 0 do 3 
roku życia. Przede wszystkim jest to wspólny czas rodzica 

z dzieckiem. Spotkanie z muzyką, którego zadaniem jest rozwi-
nąć w dziecku nie tylko zdolności muzyczne, ale również rozwój 
wszechstronny. Metoda ta pochodzi od nazwiska amerykańskie-
go muzyka jazzowego, pedagoga i psychologa muzyki. Twierdzi 

on, że każdy człowiek rodzi się z  jakimś poziomem uzdolnień 
muzycznych, a pierwsze pięć lat życia dziecka tworzy podsta-
wę dla późniejszego rozwoju. Zatem jak sprawić, żeby dziecko 
chciało się uczyć? Najlepiej poprzez zabawę, muzykę i różne re-
kwizyty, np: kolorowe chusty, grzechotki i piłki.

W czasie niedzielnych koncertów PAPAPAMY, które odbyły się 25 
lutego w Komorowie wystąpili: Przemysław Baiński - tenor, solista 
Opery Narodowej, Przemysław Skałuba - klarnet, saksofon, duduk, 
Karina Górka – pianino oraz Katarzyna Płocińska i Aleksandra Tka-
czyk, które bawiły melodią i  rytmem. Koncerty wzbogacone były 
w zajęcia rozwijające zdolności muzyczne poprzez muzykę, śpiew, 
zabawy rytmiczne oraz występy śpiewających pacynek. Wszyscy: 
publiczność i wykonawcy poruszali się w rytm muzyki, bawiąc się 
kolorowymi szyfonowymi chustkami, wachlarzami i piórami.

Zajęcia gordonowskie, które odbywają się co czwartek w Re-
gułach, to w  uproszczeniu zajęcia rytmiki i  śpiewu. W  trakcie 
spotkań dzieci nie  uczą się piosenek na pamięć i  nie słuchają 
muzyki z  różnych instrumentów. Jedynie głos rodziców i  opie-
kunów jest tu instrumentem. Rodzice wraz z dziećmi śpiewają 
rożnego rodzaju rymowanki, przy których wszyscy świetnie się 
bawią i bardzo angażują.

Komorowskie PAPAPAMY zostały zorganizowane przez  Za-
rząd Osiedla Komorów i sfinansowane z funduszów osiedla. Ich 
inicjatorką była Iwona Masłowska, członkini zarządu.

Zajęcia GORDONKI są organizowane przez sołtysa i Radę So-
łecką Reguł oraz sfinansowane z funduszu sołeckiego.

UG 
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Sport

Kolarstwo górskie i bikejoring w komorowskim wydaniu
Zawodnicy z  Komobike znowu na po-
dium. To już nie pierwszy sukces pasjo-
natów kolarstwa górskiego z Komorowa.

KOMOBIKE to komorowska drużyna ko-
larska, którą tworzą miłośnicy rowerów 

i  wyczynowej jazdy. Członkowie zespołu 
startują nie  tylko w  zawodach krajowych 
(np.: Mistrzostwa Polski XCM, Poland Bike 
Marathon), ale również w  Mistrzostwach 
Europy i Świata, często zajmując przy tym 
czołowe miejsca na podium.

Klub ma na swoim koncie wiele suk-
cesów, m.in: mistrzostwo Warszawy XC 
zdobyte przez  Marka Długołęckiego, wi-
cemistrzostwo w  Mistrzostwach Polski 
XCM (wśród zawodników bez licencji) 
osiągnięte przez  Piotra Truszczyńskiego 
oraz  liczne podia w  Poland Bike Mara-
thon, Mazovia MTB Marathon i Bike Ma-
rathon. Pierwszy etap tegorocznego cyklu 
Zimowego Poland Bike Marathon również 

przyniósł zawodnikom dwa pierwsze miej-
sca - w  rywalizacji drużynowej oraz  na 
najdłuższej trasie MAX (31 km), gdzie 
triumfował Piotr Truszczyński.

Założyciel teamu, mieszkaniec Komoro-
wa - Marek Długołęcki, poza maratonami 
kolarskimi, pasjonuje się także bikejorin-
giem, czyli zaprzęgową dyscypliną sportu, 
w której za pomocą liny i specjalnie przy-
gotowanej do tego uprzęży - pies ciągnie 
rower, a  maszer (przewodnik psiego za-
przęgu) steruje nim za pomocą komend.   
W  tej dyscyplinie ważne są: wydolność 
i dobra kondycja zarówno psa, jak i zawod-
nika, umiejętności techniczne oraz kontakt 
i zgranie psa z kolarzem. Marek od lat bie-
rze udział w zawodach bikejoringu i może 
pochwalić się zdobytym w 2012 r. mistrzo-
stwem Europy i wicemistrzostwem świata 
z 2009 r.

UG 

Sportowo – taneczna gmina, czyli jak w miły sposób poprawić 
kondycję i uwolnić przy tym solidną dawkę endorfin.
Gdy brak nam energii i  czujemy się 
przemęczeni, a  także nierzadko pode-
nerwowani, to znak, że potrzebujemy 
czegoś dla ucha i ciała.

Najpopularniejszą aktywnością, w  której 
uczestniczą mieszkańcy naszej gminy jest 

pilates. Polecany jest wszystkim, bez względu 
na płeć, wiek czy kondycję. Zajęcia pilatesu to 
połączenie gimnastyki z ćwiczeniami jogi, tai-
-chi i baletu. Są doskonałe do poprawy sylwet-
ki i nadania ciału sprężystości. Z tej możliwości 
mogą skorzystać mieszkańcy: Granicy, sołec-
twa Komorów, Nowej Wsi, Opaczy-Kolonii, 
Pęcic, Pęcic Małych, Reguł i Suchego Lasu.

Zajęcia Pilatesu prowadzi instruktorka 
Marta Skrzypczak, a ich harmonogram w po-
szczególnych sołectwach przedstawia się na-
stępująco:
Granica – poniedziałek 18:00-19:00;
Granica/Nowa Wieś – wtorek 9:00-10:00, 
czwartek 9:00-10:00;
Sołectwo Komorów – piątek 19:00-20:00;
Opacz-Kolonia – poniedziałek 20:00-21:00, 
wtorek 10:30-11:30, czwartek 10:30-11:30;
Pęcice - wtorek 18:00-19:00;
Pęcice Małe – czwartek 18:00-19:00;
Reguły – wtorek 19:15-20:15, piątek 18:00-
19:00;
Suchy Las – czwartek 19:00-20:00.

Jednym ze sposobów na polepszenie na-
stroju i sylwetki są zajęcia fitness. Odbywają 
się w  Granicy oraz  Nowej Wsi, gdzie każdy 
znajdzie coś dla siebie. Na fitness z elemen-
tami tańca brzucha, mieszkańców Nowej Wsi, 
zapraszamy do małej sali gimnastycznej szko-
ły podstawowej, we wtorki i czwartki, o godz. 

19:30. Jeśli ktoś jest zainteresowany trady-
cyjnymi zajęciami fitness, to są one dostępne 
również w czwartki – dla mieszkańców Nowej 
Wsi, o godz. 18:30, a dla mieszkańców Grani-
cy, o godz. 19:30.

Przyjemnie i ciekawie jest również na kursie 
tańca. Odbywa się on dla mieszkańów Gra-
nicy w świetlicy, w każdą środę. Zajęcia po-
dzielone są na dwie grupy: pierwsza, w godz.: 
19:00-20:15 – to grupa kontynuująca, która 
jest już grupą zaawansowaną oraz  druga, 
w godz.: 20:15-21:30 – grupa dla początkują-
cych. Zajęcia prowadzone są przez profesjo-
nalnego i doświadczonego nauczyciela, Mar-
cina Tumasza, który jest wielokrotnym finalistą 
i zwycięzcą ogólnopolskich turniejów tańca.

Dodatkowo w  poniedziałki w  Granicy jest 
również okazja do treningu gry w ping ponga. 
Zajęcia odbywają się w godz.: 19:00-20:00.

Dla fanów latynoskich rytmów również coś 
się znajdzie. W  Granicy zajęcia Zumby od-
bywają się we wtorki, w godz.: 19:00-20:00, 
a prowadzi je instruktorka Wioletta Lulis. Na-
tomiast ZIN Magdalena Ambroziak ćwiczy 

z mieszkańcami sołectwa Komorów i Reguły, 
a zajęcia odbywają się odpowiednio: Komo-
rów – wtorek, godz. 19:30, Reguły – czwartek, 
godz. 19:45.

Mieszkańcy sołectwa Komorów mają także 
możliwość wzmacniania wszystkich najważ-
niejszych partii mięśni i  zwiększania spręży-
stości kręgosłupa poprzez udział w zajęciach 
„Zdrowy Kręgosłup”, które odbywają się 
w świetlicy przy ul. Kaliszany 18, w poniedział-
ki, o godz. 19:00.

W Regułach i Michałowicach zostały zorga-
nizowane zajęcia z jogi, które w swej filozofii łą-
czą ćwiczenia ciała i umysłu. I tak, w Regułach 
zajęcia odbywają się w świetlicy przy ul. Wiej-
skiej 13, w poniedziałki, o godz. 17:30. Zajęcia 
prowadzi instruktorka Justyna Siemiątkowska, 
która ćwiczenia jogi prowadziła również w da-
lekiej Azji. Natomiast mieszkańcy osiedla Mi-
chałowice mają okazję ćwiczyć jogę we wtorki 
i  środy, o  godz. 19:00. Zajęcia odbywają się 
w szkole podstawowej w Michałowicach.

Zajęcia są finansowane z  funduszy sołec-
kich i osiedli. Mariusz Marcysiak 
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Działo się...

Gorące spotkanie na temat zimnej części świata

Za nami fantastyczne spotkanie z Pio-
trem Horzelą (podróżnikiem, leśnikiem 
i fotografem), który swoimi opowieścia-
mi przeniósł gości komorowskiej biblio-
teki do krainy lodowców, pingwinów 
i słoni morskich - na Antarktykę.

Piotr Horzela na Antarktykę trafił w 2009 
roku. A  jak do tego doszło? Jak sam 

mówi, wszystko zaczęło się od niesamo-
witego zbiegu okoliczności, a przewrotny 
los chciał, żeby na lodowatej wyspie spę-
dził ponad półtora roku.

Na wyspę Świętego Jerzego trafił wraz 

z 34 Wyprawą Antarktyczną Polskiej Aka-
demii Nauk. Zamieszkał tam w  Polskiej 
Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctow-
skiego.  

Niejeden z  uczestników spotkania za-
pewne zastanawiał się,   co można robić 
w miejscu, w którym w sypialni mieści się 
łóżko  i  szafa, a  dostęp do Internetu jest 
tylko przy dobrej pogodzie, która zdarza 
się niezwykle rzadko? Może po kolei…

Aby dostać się do Polskiej Stacji An-
tarktycznej, Piotr Horzela wyruszył w  40 
- dniowy rejs statkiem i  jak powiedział 
- już to było ogromnym przeżyciem. Pod-
czas pierwszej części pobytu głównym 
zadaniem podróżnika było prowadzenie 
pomiarów lodowców. Oprócz tego robił 
wszystko to, co akurat było do zrobienia, 
czyli pomagał technikom w  magazynach 
i  stolarniach, ale co najważniejsze - miał 
możliwość wysłuchiwania opowieści 
o przygodach z poprzednich wypraw. 

Życie w tak surowym klimacie oraz wa-
runkach okazało się dla niego niezwykłym 
doświadczeniem, ale to, co nastąpiło po 
prawie rocznym pobycie było kolejnym 
wyzwaniem. Piotr Horzela w  czasie wy-
prawy zdecydował się podpisać kontrakt 
na „kolejny turnus”. Nowy kontrakt wy-
magał od   gościa komorowskiej biblio-

teki  przeprowadzenia się do odległego 
drewnianego domku, poza zasięg łączno-
ści radiowej, a do jego nowych obowiąz-
ków należała obserwacja pingwinów, słoni 
morskich oraz przeróżnych gatunków pta-
ków. 

Podczas spotkania, w  szalenie barw-
ny i  humorystyczny sposób przedstawił 
zderzenie oczekiwań i  rzeczywistości na 
tym niezwykłym skrawku ziemi. Opowie-
dział nie tylko o pobycie w antarktycznych 
rejonach, starał się również przekazać   
zdobytą wiedzę o  niemalże nietkniętej 
przez  człowieka przyrodzie i  oczywiście 
pokazał niezwykłą ilość fantastycznych 
zdjęć.

Piotr Horzela odwiedził komorowską 
bibliotekę 16 lutego już kolejny raz. Przy 
zapełnionej sali fantastycznie opowiadał 
o swoich przygodach.  

A  co dalej będzie robił? Otóż rusza 
on z  nowym projektem o  nazwie:  „Las 
w Nas”, który polegać będzie na spędze-
niu kilku miesięcy w lesie i tworzeniu no-
wych materiałów edukacyjnych.

Dziękujemy mieszkańcom za aktywny 
udział w spotkaniu, a Piotrowi Horzeli za 
to, że zechciał spędzić w  komorowskiej 
bibliotece te niesamowite 3 godziny. 

Zespół Biblioteki w Komorowie 

Rodzinne warsztaty w Regułach
W  atmosferze znakomitej zabawy 
mieszkańcy Reguł przygotowywali 
wielkanocne girlandy, wianki i  świą-
teczne kartki.

Do świąt Wielkiej Nocy pozostały 
jeszcze dwa tygodnie, ale nie ma co 

odkładać wszystkiego na ostatnią chwi-
lę. Z tego założenia wyszła sołtys, Mag-
dalena Krajnik-Partyka oraz rada sołec-
ka i  wspólnie zorganizowali Rodzinne 
Warsztaty Świąteczne. A odbyły się one 
w sobotę, 17 marca, w świetlicy przy ul. 
Wiejskiej 13.

Prace rozpoczęły się od przygoto-
wania wielkanocnej girlandy. Ta ozdo-
ba najczęściej kojarzy się ze świętami 
Bożego Narodzenia zwłaszcza, że za 
oknem biało i zima w pełni, ale bez wąt-
pienia kolorowe zajączki bezpośrednio 
nawiązywały do zbliżających się świąt 
Wielkanocnych i chyba już oczekiwanej 
wiosny. 

Po girlandach przyszedł czas na wła-
snoręczne zrobienie kartki świątecznej, 
którą można było przyozdobić zgodnie 
z  własnymi upodobnieniami. Jajeczka, 
palemki i  zajączki prezentowały się na 
kartkach rewelacyjnie, a otrzymanie ży-
czeń na jednej z nich będzie na pewno 
bezcenne.

Ostatnią ozdobą, jaką podczas warszta-
tów przygotowali ich uczestnicy, były wiel-
kanocne wianki. Na szczęście nie  trzeba 
było ich wić od samego początku, a  je-
dynie ozdobić gotowe podkłady. Tu także 
było sporo możliwości i  każdy mógł go 
przystroić według własnego uznania.   

Dwie godziny świetnej zabawy w  ro-
dzinnym gronie to idealny pomysł na 
sobotnie popołudnie, więc warsztaty 

cieszyły się dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców. Ponadto własno-
ręcznie przygotowane przez  uczestni-
ków ozdoby wielkanocne jeszcze bar-
dziej podkreślą atmosferę zbliżających 
się świąt w ich domach.

Rodzinne Warsztaty zostały sfinanso-
wane z  funduszu sołeckiego sołectwa 
Reguły.

Mariusz Marcysiak 
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Świąteczny kiermasz rękodzieła

Palmy, pisanki, baranki, zajączki i wiel-
kanocne koszyczki można było kupić 
podczas przedświątecznego kiermaszu 
rękodzieła w Michałowicach.

18 marca sala gimnastyczna szkoły 
podstawowej w  Michałowicach 

ponownie gościła u  siebie twórców rę-
kodzieła, którzy oferowali swoje świą-
teczne produkty.

Na kiermaszu, który zorganizował Za-
rząd Osiedla Michałowice każdy znalazł 

coś dla siebie. Było zarówno coś dla tra-
dycjonalistów, jak i  dla osób poszukują-
cych nieco bardziej zróżnicowanych pro-
duktów. Niepowtarzalne dekoracje, stroiki 
i  upominki wielkanocne, które z  pewno-
ścią w świąteczny poranek dostarczy za-
jączek. Na stoiskach można było znaleźć 
biżuterię, ceramikę i  różnego rodzaju bi-
beloty.

Przedświąteczny kiermasz to ciekawa 
propozycja nie tylko na rodzinne zakupy, 
ale również na własnoręczne przygoto-

wanie jednej z  wielkanocnych ozdób. 
Warsztaty, które dla dzieci poprowadziła 
Ewa Kania z pracowni Ewianek, cieszy-
ły się bardzo dużym zainteresowaniem 
i  tylko czasem dzieci potrzebowały po-
mocy rodziców. W  ramach warsztatów 
dzieci przyozdabiały wielkanocne wian-
ki, a  także cebulki kwiatowe hiacyntów 
i żonkili, które już niebawem pięknie za-
kwitną. 

Wykonane przez  dzieci ozdoby bez 
wątpienia po powrocie do domu jeszcze 
bardziej podkreślą klimat zbliżających się 
świąt.

W trakcie kiermaszu można było także 
zakupić jedną ze świątecznych kartek, 
które własnoręcznie wykonali uczniowie 
szkół w Komorowie, Michałowicach i No-
wej Wsi. Na kiermaszu było również spe-
cjalne stoisko z  ozdobami wykonanymi 
przez uczniów klas 0 i świetlicy z micha-
łowickiej szkoły.

Michałowicki kiermasz jak zawsze cie-
szył się dużym zainteresowaniem zarów-
no dzieci jak i dorosłych. Każdy, kto tylko 
szukał świątecznych dekoracji i  ozdób, 
bez wątpienia mógł je znaleźć pośród 
szerokiej oferty zaprezentowanej podczas 
tegorocznego świątecznego kiermaszu 
rękodzieła w Michałowicach.

Warsztaty, które odbyły się podczas 
kiermaszu zostały sfinansowane z fundu-
szu osiedla Michałowice.

Mariusz Marcysiak 

Świąteczne warsztaty w Kaliszowym Gaiku
Każdego roku, przed świętami, odby-
wają się w Kaliszowym Gaiku warszta-
ty wykonywania ozdób świątecznych. 
A wszystko po to, aby święta były bar-
dziej radosne i kolorowe! 

Tradycyjnie, radna, sołtys i rada sołecka 
zorganizowali warsztaty wykonywania 

ozdób świątecznych dla  najmłodszych 
mieszkańców sołectwa Komorów. Od kil-
ku lat, w niedzielny poranek przed świę-
tami, w Kaliszowym Gaiku, spotykają się 
dzieci w  towarzystwie opiekunów: mam 
i  babć i  wspólnie wykonują wspaniałe 
świąteczne ozdoby. W  tym roku dzieci 
wspólnie kolorowały i  ozdabiały wielkie 
pisanki. Każda pisanka umocowana była 
na drewnianym patyczku, dzięki czemu 
powstał „kolorowy bukiet pisanek”.

W  drugiej części warsztatów dzieci 
robiły kolorowe kwiaty z  papieru, które 
następnie były pięknie komponowane 
z  zielonym bukszpanem. Powstały wiel-
kanocne palmy. Z  tymi palemkami dzieci 
będą mogły pójść do kościoła w niedzielę 
palmową.  

Podczas niedzielnych warsztatów mło-
dzi mieszkańcy wykazali się nieprzecięt-
nymi zdolnościami manualnymi. Wszyscy 
pracowali z  wielkim zaangażowaniem 

i oddaniem. Niektóre ozdoby wielkanocne 
będą stanowiły dekorację przy świątecz-
nych spotkaniach.

Beata Izdebska-Zybała 
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Nauka z logiką są niezłą parą

Czy jest fajniejszy sposób na naukę i rozruszanie szarych ko-
mórek, niż poprzez zabawę.

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól 
mi zrobić, a zrozumiem” – Konfucjusz.

Cykl zajęć eksperymentalnych, w  trakcie których łączone są 
elementy nauki przyrody, chemii i fizyki, to świetny pomysł, aby 
zapamiętać i  zrozumieć wiele rzeczy i  zjawisk, które dzieją się 

w naszym otoczeniu. I to zarówno w tym bliskim, jak i dalekim. 
Do tego jeszcze świetna okazja na rodzinne główkowanie i rozru-
szanie szarych komórek. Jak to się dzieje?

Raz w miesiącu, dzieci w wieku wczesnoszkolnym z Granicy, 
Michałowic, Michałowic-Wsi,  sołectwa Komorów i  Nowej Wsi 
mają możliwość uczestnictwa w warsztatach, w trakcie których, 
poprzez eksperymenty, poznają świat. Szkolna teoria zmienia się 
wówczas w pasjonujące zajęcia praktyczne. Ostatnio tematem 
warsztatów były wulkany i  zjawiska, które są z  nimi związane. 
Każdy uczestnik, oczywiście w warunkach eksperymentalnych, 
miał okazję zobaczyć z bliska zachodzące w wulkanach procesy. 
Był wybuch pyłu wulkanicznego, który imitowała para wodna, był 
zapach siarki, a także czerwona lawa. Wszystko zgodnie z zasa-
dami bezpieczeństwa i  pod okiem wykwalifikowanych instruk-
torów.

Każdy rodzaj zabawy może rozwijać umiejętności, dlatego też 
rodzinna zabawa podczas grania w planszówki to świetna okazja 
do nie  lada główkowania i  rozruszania szarych komórek. Spo-
tkania z grami planszowymi to zajęcia, które dla mieszkańców 
przygotował Zarząd Osiedla Michałowice. Odbywają się one raz 
w miesiącu w szkole w Michałowicach. 

Czas spędzony razem na grach planszowych nie  tylko po-
budza umysł intelektualnie, ale także uczy, jak znosić porażkę 
i wygraną. To także czas, kiedy zabawie mogą się oddać całe 
pokolenia - dziadkowie, rodzice i dzieci. 

Laboratorium młodego naukowca finansowane jest z  fundu-
szy sołeckich/  osiedlowych Granicy, Michałowic, Michałowic-
-Wsi,  sołectwa Komorów i Nowej Wsi, natomiast planszówki – 
osiedla Michalwoice.

Mariusz Marcysiak 

Klub Świetliki
Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży to bardzo często 
dodatkowa szansa na rozwój. Tak jest w przypadku działają-
cych w Granicy i Opaczy-Kolonii klubów „Świetliki”.

Świetliki to placówka wsparcia dziennego, która działa w ra-
mach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Micha-

łowice i którą w ubiegłym roku do życia powołała Rada Gminy 
Michałowice.

Formuła w jakiej prowadzone są Świetliki, tzn. placówki opiekuń-
czo-wychowawczej, doskonale spełnia swoje zadanie. W trakcie 
zajęć, które w Granicy odbywają się dwa raz w tygodniu, tj. w śro-
dy, godz: 14:00-17:30 i piątki: 14:00-18:00 oraz w Opaczy-Kolonii 
w poniedziałki, godz: 14:00-16:30, dzieci odrabiają lekcje, uczest-
niczą w zajęciach edukacyjnych i integracyjnych. Jest też czas na 
zabawę, zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne, a od czasu do 
czasu spotkanie z ciekawymi ludźmi lub też wycieczkę do kina.

W ostatnim czasie pośród licznych tematów zajęć były m.in: 
obchody Dnia Języka Ojczystego oraz zabawy sportowe. Język 
ojczysty mimo, iż na co dzień używany, niejednokrotnie potrafi 
sprawić nie  lada niespodziankę, więc było i  zabawnie i  zagad-
kowo. Zajęcia sportowe to chyba najbardziej lubiane zajęcia 
przez  najmłodszych uczestników klubu Świetliki. W  ich trakcie 
każdy świetnie się bawi i nieźle szlifuje kondycję.

Klub Świetliki jest dedykowany dla dzieci w wieku 6-13 lat z rodzin 
zamieszkujących na terenie naszej gminy, a wsparcie i opiekę nad 
nimi sprawują wychowawczynie: Natalia Kremplak i  Olga Danek. 
W przygotowaniach do zajęć wychowawczynie są także wspierane 
przez wolontariuszy, których praca jak zawsze jest nieoceniona.

Odpowiednie ukierunkowanie zajęć bardzo dobrze wpływa na 
rozwój edukacyjny dzieci, ale również rozwija pasje i umiejętno-

ści pracy w zespole. Oczywiście w trakcie zajęć jest też czas na 
rozmowy i profilaktykę zachowań ryzykownych.

Obserwując dzieci podczas zajęć, bez wątpienia można po-
wiedzieć, że Świetliki są nie  tylko atrakcją i miejscem pomocy 
w odrabianiu lekcji, ale także solidnym wsparciem rodziców.

Mariusz Marcysiak 
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Warsztaty plastyczne – czyli jak odkryć w sobie artystę

Cykliczne warsztaty organizowane od kilku lat przez Micha-
łowice-Wieś, Opacz-Kolonię, oraz osiedla: Granica i Micha-
łowice, to doskonała okazja dla dzieci i młodzieży chętnej do 
odkrywania w  sobie talentów artystycznych, a  także chcą-
cych poszerzyć granice wyobraźni.

Sporo się dzieje podczas warsztatów, które są miejscem 
dla wszystkich, którzy czują w duszy potrzebę ekspresji po-

przez kolory, struktury i  przestrzeń. W  trakcie zajęć uczestnicy 
rozwijają sprawności manualne poprzez poznawanie wielu tech-
nik plastycznych: rysunek, malarstwo, kolaż, grafikę, rzeźbę i pa-
pieroplastykę – czyli wykonywanie przedmiotów dekoracyjnych 
z papieru lub masy papierowej.

Zarówno dzieci, jak i młodzież, uczą się dostrzegać w otacza-
jącym nas świecie barwy, kształty, bryły i  światłocienie. Oczy-

wiście nie wszyscy muszą mieć talent plastyczny, ale warsztaty 
pomagają je odkryć. Ponieważ każde dziecko obdarzone jest 
wyobraźnią i  pomysłowością, to wszystkie powstające prace 
są niezwykle interesujące. I oto właśnie chodzi, aby uczestnicy 
warsztatów zarówno w sobie, jak i w innych, dostrzegali możli-
wości twórcze, które bez wątpienia każdy z nas posiada, choć 
niejednokrotnie nie zdaje sobie z tego sprawy.

Warsztaty w  Granicy prowadzi artysta plastyk, Grzegorz Oj-
rzyński, który specjalizuje się w rzeźbie i malarstwie. Każde za-
jęcia, które odbywają się we wtorki, o godz. 16:30, w świetlicy 
Granickiej Zatoki Kultury rozpoczyna mała plastyczno-umysłowa 
rozgrzewka. Polega ona na odgadnięciu rzeczy, przedmiotów, 
zwierząt lub osób za pomocą kilku małych podpowiedzi, które 
rysuje prowadzący lub jeden z uczestników. Jest zabawnie i ko-
lorowo. I tak, co wtorek, do końca roku szkolnego.

Anna Pawlak – malarka, ilustratorka i  dekorator wnętrz pro-
wadzi z  kolei warsztaty plastyczne w  Michałowicach, które są 
wspólnym pomysłem zarządu osiedla i  sołtys Michałowic-Wsi. 
Wszyscy uczestnicy otrzymują do wykonania to samo zadanie, 
ale wizja jego wykonania należy już do uczestników. Zajęcia od-
bywają się w trzech grupach: poniedziałek: 17:00-18:00 – dzieci, 
18:00-19:00 – młodzież i piątki: 17:00-18:00 – dzieci. 

Także w  Opaczy-Kolonii, sołtys i  rada sołecka zaprasza-
ją najmłodszych mieszkańców na zajęcia plastyczne. Tu także 
nie brakuje pomysłowości i nie ma czasu na nudę. Zajęcia pro-
wadzi Marta Stefańska. Spotkania odbywają się w każdą sobo-
tę, w godz.: 10-11.30. Obecnie, w czasie przebudowy świetlicy, 
w budynku GOPS, przy ul. Ryzowej 90. 

Warsztaty finansowane są z  funduszów sołeckich i  osiedlo-
wych: Granicy, Michałowic-Wsi, Michałowic oraz Opaczy-Kolonii. 

Mariusz Marcysiak 

Wielkie gotowanie 
Dobre jedzenie to nie tylko dobry przepis, ale również od-
powiednie produkty i umiejętności, które sprawią, że nasza 
kuchnia odniesie sukces. A niezłym początkiem do tego suk-
cesu były warsztaty kulinarne 

Choć w  kalendarzu marzec, a  temperatury potrafią spaść 
jeszcze poniżej zera, to w sali przy ul Raszyńskiej 34 było 

gorąco jak w słonecznej Italii. Wszystko za sprawą pierwszych 
zajęć cyklu kulinarnego, których tematem była kuchnia włoska. 
Ściągnęła ona, 17 lutego, do sali przy Raszyńskiej młode osoby, 
chętne do poznania tajników jednej z najsmaczniejszych kuchni 
świata.

Na kuchennych stołach pojawiły się wszystkie niezbędne pro-
dukty: mąka, jaja, drobno posiekane zioła i przyprawy oraz woda 
i wałki. Oczywiście, jak przystało na profesjonalnych kucharzy, 
wszystko rozpoczęło się od umycia rąk i przygotowania stano-
wiska pracy.

Warsztaty prowadziła Joanna Mentel z  „Dzieciaki w  formie”, 
która swoją energię błyskawicznie przenosiła na uczestników 
warsztatów i powiedzenie „gdzie kucharek sześć, tam nie ma co 
jeść”, w tym przypadku było zupełnie nietrafione. Wszyscy chęt-
nie podwijali rękawy i  zagniatali ciasto, z którego już po chwili 
powstały: tagliatelle, farfalle i łazanki.

Mała ciekawostka. Makarony, a dokładniej pasta – bo tak jest 
nazywany makaron we Włoszech, to dla  Włochów narodowa 
tożsamość, która jest równie ważna jak hymn, flaga czy język, 
a może nawet najważniejsza.

Na stołach pojawiały się przygotowane przez  uczestników 
makarony. Było tego sporo, więc trzeba było tylko odpowiednio 
zapakować swoje pyszności, aby ugotować je w domu lub też 

wysuszyć do późniejszego przygotowania jednego z  włoskich 
dań makaronowych.

Kuchnia włoska rozpoczęła cykl warsztatów kulinarnych. Za 
nami już kolejne spotkanie, których tematem były amerykańskie 
ciasteczka. Organizowane są one przez sołtysa Michałowic–Wsi 
i Opaczy-Małej oraz Zarząd Osiedla Michałowice, a zostały sfi-
nansowane z  funduszy sołeckich i  osiedla. Potrwają do końca 
czerwca, tak więc okazji dla najmłodszych do odkrywania ma-
gicznego świata jedzenia i kuchni z pewnością nie zabraknie.

Mariusz Marcysiak 
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Warsztaty bębniarskie
Doskonała okazja by poczuć afrykańskie rytmy i stać się mistrzem 
gry na djembe, najpopularniejszym afrykańskim instrumencie.

Djembe to instrument pochodzący z Afryki, który swoim kształ-
tem przypomina kielich. Wykonany jest z  jednego kawałka 

drewna pokrytego membraną z wysokiej jakości, naturalnej skóry 
naciągniętej za pomocą specjalnie splatanego, mocnego sznura. 
Djembe jest narzędziem muzycznym o bardzo szerokich możli-
wościach brzmieniowych zależnych od techniki gry, która spra-
wia, że świetnie sprawdza się jako instrument rytmiczny.

Rytmu nie  zabrakło na rozpoczynających się warsztatach bęb-
niarskich, które dla mieszkańców osiedli: Komorów i Michałowice 
zorganizowały ich zarządy. Pierwsze zajęcia odbyły się 21 lutego 
w sali przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach, a kolejne - 28 lutego 
w szkole w Komorowie. I będą się odbywać, tak przemiennie, co 
tydzień, do końca kwietnia, raz w Michałowicach, raz w Komorowie.

Organizatorzy zapewniają dla uczestników warsztatów bębny na 
miejscu, ale jeśli ktoś poczuje potrzebę ćwiczenia na swoim djem-
be, to oczywiście jak najbardziej można wziąć go na zajęcia ze sobą.

Jak wiadomo, muzyka nie  tylko łączy pokolenia, ale potrafi 
również bawić i odprężać. Właśnie tak było na pierwszych warsz-
tatach w Michałowicach. Prowadzący zajęcia - Rafał Wyszyński, 
rozpoczyna naukę od zagrania rytmu do znanej wyliczanki „Kipi 
kasza, kipi groch”. Jak to wygląda? To proste. Dwa basy, czyli 
dwa uderzenia pełnymi dłońmi na przemian, raz lewą i raz prawą 
ręką w środek bębna, następnie dwa slapy, czyli dwa uderzenia 

końcami palców na przemian, raz lewą i raz prawą ręką w brzeg 
bębna, po czym jeszcze raz podwójne basy i raz slap. Krótki po-
kaz i po chwili wszyscy uczestnicy bez trudu odtwarzają rytm, 
wspólnie budując atmosferę zgodnego zespołu muzycznego.

Warsztaty to ciekawe miejsce, w  którym można dać upust 
energii, a radość płynąca z grania na bębnach inspiruje do two-
rzenia nowych rytmów.

Zajęcia bębniarskie są finansowane z funduszów:  osiedla Ko-
morów i osiedla  Michałowice.

Mariusz Marcysiak 

Nowi mieszkańcy gminy

Aleksander Wall
ur. 6 lutego 2018 r.
Opacz-Kolonia
waga 4110 g; wzrost 58 cm.

Szkolenia z pierwszej pomocy 
Czy w sytuacji zagrożenia życia lub zdro-
wia umielibyśmy zachować zimną krew 
i uratować drugą osobę? Coraz większa 
świadomość ludzi rośnie, a  wiele osób 
zdaje sobie sprawę z  tego, że ratować 
życie trzeba umieć. Dobrą okazją do 
tego były szkolenia w Michałowicach.

Bardzo często słyszymy, że w chwili rato-
wania czyjegoś życia lub zdrowia ważna 

jest każda minuta, w której przychodzi pomoc. 
Jednak nadal niewiele osób potrafi prawidło-
wo udzielić pierwszej pomocy. A  trzeba pa-
miętać, że nasza niewiedza może być tragicz-
na w skutkach.

Z inicjatywy jednego z mieszkańców osiedla 
Michałowice, Macieja Słupeckiego, który jest 
wykwalifikowanym ratownikiem, w  Michało-
wicach odbył się cykl szkoleń, które z pew-
nością  podniosły umiejętności mieszkańców 

w kwestii pierwszej pomocy.
W trakcie szkoleń uczestnicy poznali zasa-

dy udzielania pierwszej pomocy, a także uczyli 
się odpowiednich zachowań minimalizujących 
ryzyko. Zasada, która powinna przyświecać 
każdej osobie udzielającej pierwszej pomocy, 
to przede wszystkim bezpieczeństwo własne, 
innych ratowników i ofiar. Zanim przystąpimy 
do pomocy musimy być pewni, że nie stwa-
rzamy kolejnego zagrożenia i  tym samym 
nie stajemy się kolejną ofiarą. Bezpieczeństwo 
dotyczy również zagrożenia zakażenia się od 
osoby poszkodowanej, dlatego też przed 
udzieleniem pomocy należy założyć rękawicz-
ki oraz używać maseczki do resuscytacji.

Prowadzone w  Michałowicach szkolenia 
były przeznaczone dla osób w każdym wieku, 
a dla zapewnienia odpowiedniego przekazu or-
ganizator – Zarząd Osiedla Michałowice podzie-
lił je na kilka części. Pierwsza była dedykowa-

na dla seniorów i odbyła się 7 lutego, druga 21 
lutego przeznaczona była dla dzieci z klas 0-4, 
kolejne odbyły się 7 marca – dla dzieci z klas 5-8 
i 21 marca dla osób w każdym wieku. Szkolenia 
odbywały się w sali przy ul. Raszyńskiej 34.

To niezwykle ważne, aby nie  przechodzić 
obojętnie obok osoby, która potrzebuje naszej 
pomocy. Choć czasem pojawiają się różne 
obawy, np. że podczas jej udzielania zniszczy-
my jakiś przedmiot, to pamiętajmy, że najważ-
niejsze jest życie ludzkie, następnie zdrowie, 
a na końcu majątek. My, w chwili udzielania 
pierwszej pomocy, stajemy się ratownikiem 
i chroni nas prawo.

Szkolenia z pierwszej pomocy realizowane 
były z funduszu osiedla Michałowice.

Mariusz Marcysiak 
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Działo się...

Działo się w michałowickim przedszkolu
W pierwszym kwartale 2018 r. w Gminnym Przedszkolu w Mi-
chałowicach odbyły się dwa wydarzenia kulturalne: Jasełka 
oraz Dzień Babci i  Dziadka obchodzony bardzo uroczyście 
we wszystkich grupach.

Jasełka – to sztuka  ukazująca  historię narodzin Dzieciątka Je-
zus. Uroczystość Jasełek od lat wpisana jest do kalendarza uro-

czystości organizowanych w gminnym przedszkolu. W  tym roku   
sztuka została wystawiona przez   rodziców i  nauczycieli, którzy 
świetnie wcielili się w swoje role. Piękna scenografia wprowadziła 
zgromadzoną publiczność w  świąteczny nastrój. Całość przed-
stawienia pokazująca scenki z życia nowo narodzonego dzieciąt-
ka, pasterzy, mędrców oraz  aniołów przeplatana była kolędami 
i pastorałkami. Ogromne zaangażowanie wszystkich opłaciło się, 
gdyż przedstawienie wywarło duże wrażenie na zgromadzonej pu-
bliczności. Ku wielkiemu zaskoczeniu widzów były również partie 
solowe wykonane przez  panią Agnieszkę Czekalską oraz  pana 
Mariusza Kaźmierczaka. Puentą biblijnej historii stały się słowa 
piosenki, które zna każdy z  nas, zaśpiewanej przez  wszystkich 
zgromadzonych: ,,Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy, 
dzień zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory (...)”. Na zakoń-
czenie zgromadzeni goście wysłuchali noworocznych życzeń pani 
dyrektor, Renaty Bontron.

Te piękne bożonarodzeniowe tradycje, a mianowicie kolędowanie 
z gwiazdą, podtrzymały dzieci z dwóch grup: Kotki oraz Biedron-
ki. Przedszkolaki w połowie stycznia udały się do swoich starszych 
kolegów i koleżanek ze szkoły podstawowej w Michałowicach, aby 
wspólnie śpiewać kolędy i pastorałki.

Dzień Babci i Dziadka to potężna impreza artystyczna w michało-
wickim przedszkolu. Do każdej grupy wiekowej, bardzo licznie przy-

byli dziadkowie przedszkolaków. Wychowawczynie starały się, aby 
program artystyczny był pomysłowy i starannie przygotowany. Uko-
chanym babciom i dziadkom dziękowano za czas, jaki poświęcają 
swoim wnuczętom oraz za ogrom bezinteresownej miłości.

Wnuki miały okazję pochwalić się swoimi  umiejętnościami, wy-
razić swoją miłość do babci i dziadka, a także  podziękować im za 
cierpliwość, oddanie i poświęcenie oraz trud włożony w ich wycho-
wanie. Dzieci po występie obdarowały dziadków drobnymi prezen-
tami, które same wcześniej wykonały. Sala gimnastyczna była ba-
jecznie udekorowana, aby wszystkim  przybyłym gościom było miło 
i żeby czuli się w tych dniach wyjątkowo. Maria Krasowska

 Małgorzata Brzezińska 

Bajkowe podróże z literaturą dziecięcą 
Któż z nas nie chciałby na swojej drodze spotkać złotej rybki, 
która spełniłaby nasze życzenia. Te przyziemne i te najskrytsze.

Bajką Aleksandra Puszkina „Złota Rybka” dzieci z Reguł roz-
poczęły podróż po światowej literaturze dziecięcej. Podróż 

pełną przygód i pouczających morałów. Jest to pierwsza bajka, 
jaka została zaprezentowana w  zorganizowanym przez  sołtys 
i radę sołecką Reguł cyklu: „Poznajmy literaturę dziecięcą z róż-
nych stron świata”.

Nie od dziś wiadomo, że czytanie dzieciom bajek ma istotny 
wpływ na ich wszechstronny rozwój i powinno być tak samo na-
turalne jak chodzenie i  zabawa. Czytania, chodzenia i  zabawy 
nie  zabrakło w  niedzielę, 4 marca, w  Regułach. Świetlica przy 

Wiejskiej ponownie 
wypełniła się malu-
chami gotowymi do 
bajkowej podróży 
i wspaniałej zabawy.

Zapada cisza i ak-
torzy z  teatru Grupa 
Zaplecze rozpoczy-
nają czytanie jednej 
z najbardziej znanych 
bajek. Któż z  nas 
nie zna bajki o rybaku 
i złotej rybce. Historii 
ludzkiej natury nie-
potrafiącej docenić 
tego, co już posiada 
i  ciągle chce więcej, 
więcej i więcej.

Czarujący, bajkowy klimat stworzony przez  aktorów z  teatru 
Grupa Zaplecze niemal natychmiast przeniósł wszystkich do kra-
iny, w której toczyła się przygoda rybaka, jego żony i złotej rybki.

Niedzielne czytanie w Regułach nie było zwykłym czytaniem. 
Była to interaktywna zabawa z bajką, w której wszyscy, którzy 
tego dnia zawitali do świetlicy, wzięli udział. Dzieci, rodzice, opie-
kunowie i aktorzy wspólnie stworzyli morski pejzaż, w którym to-
czyła się akcja tej wyjątkowej bajki. Nie zabrakło również wielu 
zabaw z bohaterami, a dokładniej własnych interpretacji bajki.

To było bardzo miłe i rodzinne niedzielne popołudnie z bajką 
„Złota Rybka”. Bajką, której morał jest godny polecenia za-
równo dla małego, jak i dużego słuchacza.

Cykl: „poznajmy literaturę dziecięcą z  różnych stron świata” 
jest finansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Reguły.

Mariusz Marcysiak 

Nowi mieszkańcy gminy

Antonina Zalewska
ur. 6 lutego 2018 r.
Michałowice
waga 2630 g; wzrost 53 cm.
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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

Ważne telefony …

•  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 szkoła podstawowa   
tel. 22 758-02-48  liceum 
tel. 22 758-08-95 gimnazjum

•  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

•  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

•  Gminne PrzedSzkOle  
w michałOwicach 
ul. Szkolna 13, 05-816 Michałowice, 
tel. 22 723-83-80

•  Gminna bibliOteka Publiczna  
w michałOwicach 
ul. Raszyńska 34, 
05-816 Michałowice, 
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,  
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, 881-444-552

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

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

awarie Sieci wOdOciąGOwej:  
„WODROL”-PRUSZKÓW S.A., 05-800 Pruszków  
ul. Stefana Bryły 10 
694-404-982, 662-162-184,  

694-404-978, 22 759-03-03

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

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. 22 753-09-80

WAŻNIEjsZE TELEFONY

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 –  Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych; 

6 – Podatki; 

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne i drogowe; 

8 – Utrzymanie bieżące dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

10 – Zieleń; 

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 – Obrona cywilna.

telefony bezpośrednie:

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

Odpady – 22 350-91-11 
Rozliczanie opłat za odpady – 22 350-91-12
Rozliczanie faktur za wodę i kanalizację – 22 350-91-30

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)
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Printing House
ul. Szkolna 30
05-091 Ząbki / Warszawa

Tel.: +48 22 499 50 04
Fax: +48 22 499 50 05
www.printinghouse.pl

OŚWIETLENIE ULICZNE
Firma „ŚWIĘCKI, konserwacja@swiecki.pl, 
tel. 692-469-767

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GMINY MIChAŁOWICE

(dyżury w każdy czwartek
w godz. 17.00-19.00)

TELEFON ALARMOWY – 112
POLICJA – 997
Komisariat Policji 
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15 
tel. 22 723-41-70, 22 604-65-00, 
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, 881-444-552
POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991 
tel. 22 340-41-40
POGOTOWIE GAZOWE – 992 
Awarie: 22 667-30-73 do 78
STAROSTWO POWIATOWE 
tel. 22 738-14-00
OŚWIETLENIE ULICZNE 
Firma „ŚWIĘCKI”, konserwacja@swiecki.pl, 
tel. 692-469-767
AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
POMP 4 EKO SP. Z O.O.
tel. 22 759 03 03; 822 554 369
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej 

„GEA-NOVA” Sp. z o. o. 
AWARIE: 697-229-002 
SERWIS: tel. 695-380-695, 693-860-083

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

NOCNA POMOC MEDYCZNA 
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1 
tel. 22 753-81-37

PRZYCHODNIE LEKARSKIE 
- „Amedica”, ul. Główna 104, 05-806 Granica 
tel. 22 724 48 28

- „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 
- Apteka 24h Pruszków, ul. Armii Krajowej 44  
tel. 22 759 53 84

- „Leśna” Komorów, ul. Ceglana,  
tel. 22 758-02-21

- „Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34, 
tel. 22 758-00-82

- Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40, 
tel. 22 723-91-83

- Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 1a, 
tel. 22 753-09-80

URZĄD POCZTOWY  
W MICHAŁOWICACH 
Ul.  Raszyńska 34  
05-816 Michałowice-Osiedle
pon.: 08:30–15:30
wt.: 08:30–15:30
śr.: 11:30–18:30
czw.: 11:30–18:30
pt.: 13:00–20:00
Sob.: nieczynne

URZĄD POCZTOWY W REGUŁACH
Ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  
05-817 Reguły
pon.: 08:00-15:00
wt.: 08:00-15:00
śr.:  12:00-19:00
czw.: 12:00-19:00
pt.: 13:00-20:00
sob.: nieczynna

URZĄD POCZTOWY W KOMOROWIE
ul Krótka 2  
05-806 Komorów
pon.: 08:00-18:00
wt.: 08:00-18:00
śr.: 08:00-18:00
czw.: 10:00-20:00
pt.: 10:00-20:00
sob.: nieczynna

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

Ważne telefony …

•  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 szkoła podstawowa   
tel. 22 758-02-48  liceum 
tel. 22 758-08-95 gimnazjum

•  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

•  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

•  Gminne PrzedSzkOle  
w michałOwicach 
ul. Szkolna 13, 05-816 Michałowice, 
tel. 22 723-83-80

•  Gminna bibliOteka Publiczna  
w michałOwicach 
ul. Raszyńska 34, 
05-816 Michałowice, 
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,  
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, 881-444-552

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

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

awarie Sieci wOdOciąGOwej:  
„WODROL”-PRUSZKÓW S.A., 05-800 Pruszków  
ul. Stefana Bryły 10 
694-404-982, 662-162-184,  

694-404-978, 22 759-03-03

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

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. 22 753-09-80

WAŻNIEjsZE TELEFONY

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 –  Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych; 

6 – Podatki; 

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne i drogowe; 

8 – Utrzymanie bieżące dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

10 – Zieleń; 

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 – Obrona cywilna.

telefony bezpośrednie:

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

Odpady – 22 350-91-11 
Rozliczanie opłat za odpady – 22 350-91-12
Rozliczanie faktur za wodę i kanalizację – 22 350-91-30

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)

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

Tel. +48 (22) 201 77 00 
Fax: +48 (22) 201 77 99

www.dbprint.pl
biuro@dbprint.pl

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

Druk  
i opracowanie  

graficzne:

Printing House
ul. Szkolna 30
05-091 Ząbki / Warszawa

Tel.: +48 22 499 50 04
Fax: +48 22 499 50 05
www.printinghouse.pl

OŚWIETLENIE ULICZNE
Firma „ŚWIĘCKI, konserwacja@swiecki.pl, 
tel. 692-469-767

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GMINY MIChAŁOWICE

(dyżury w każdy czwartek
w godz. 17.00-19.00)

18 – Oświetlenie uliczne

CENTRUM USŁUG 
WSPÓLNYCH


