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Konferencja Inwestycja w przyszłość
10 czerwca 2015 r. w sali multimedialnej 
Urzędu Gminy Michałowice w Regułach 
odbyła się konferencja pt. „Inwestycja 
w przyszłość – Fundusze Europejskie na lata 
2014–2020” dla przedsiębiorców z naszej 
gminy oraz okolic.

Gmina Michałowice wysoko w rankingach  
- wielki sukces gminnych szkół

Jest to zarazem najlepszy wynik gminy 
wiejskiej w całym kraju,  gdyż lepsze 

rezultaty osiągnęli tylko uczniowie szkół 
z warszawskiego Bemowa. Średni wynik 
szkół gminy Michałowice wyniósł 79,8%, 
podczas gdy w kraju – 67%. 

W najlepszej 100 zabrakło polskich aglo-
meracji miejskich tj.: jak Szczecin, Katowice, 
Bydgoszcz czy Toruń. W pierwszej dziesiątce 
gmina Michałowice jest jedyną gminą z po-
wiatu pruszkowskiego, w którym średni wynik 
sprawdzianu wyniósł 73,5%.    cd str.3

Uczniowie z gminy Michałowice osiągnęli wielki sukces, zajmując 2. miejsce  
w Polsce w rankingu 100 najlepszych gmin pod względem nauczania, który został 
opracowany na podstawie tegorocznych wyników sprawdzianu klas VI. 

Pikniki rodzinne
W maju i czerwcu w jednostkach pomoc-
niczych gminy oraz przedszkolach odbyły 
się pikniki, na które bardzo licznie przybyły 
rodziny.  

Tydzień bibliotek
W dniach 8-15 maja 2015 roku, z okazji XII 
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, w gmin-
nych bibliotekach zostało zorganizowanych 
wiele spotkań, w których licznie uczestniczyli 
mieszkańcy.
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Gminy Michałowice
WARTO PRZECZYTAĆ!

Festyn, który odbył się w niedzielę, 21 czerwca, w Granicy, na boisku przy Zes-
pole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi, otworzył Krzysztof Grabka, wójt gminy 
Michałowice. Gwiazdą wieczoru była Ewa Farna. 

Działania w ramach festynu były zlo-
kalizowane w różnych miejscach. Naj-
więcej uwagi przyciągała oczywiście 
scena, na której występowały dzieci 
i młodzież z gminnych przedszkoli i szkół 
w Nowej Wsi, Komorowie i Michałowi-

cach. Wystąpił również chór seniorów 
z Michałowic „Michałowiczanka”, a tak-
że zespoły wokalne z Opaczy-Kolonii 
„Czerwone Korale” i „Czerwone Koraliki”. 
Poza sceną, przez cały czas szczudla-
rze rozdawali dzieciom kolorowe balony.  

Festyn Dni Gminy Michałowice
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Na boisku były dmuchane zamki, trampoliny, ścianka wspi-
naczkowa, stanowiska do gier planszowych i zajęć z robotyki, 
a także wielu zabaw sportowych, tj. strzelanie z łuku, rzucanie 
do celu, mini siłownie. Wielkim powodzeniem cieszyły się dmu-
chane kule – piłki (bumper ball). Zabawa polegała na tym, aby 
będąc w nadmuchanej kuli grać w piłkę nożna. Nie zabrakło 
także malowania buziek i zdobienia brokatowymi tatuażami. 
W stanowiskach przygotowanych przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej najmłodsi mogli uczestniczyć m.in. w zaję-
ciach plastycznych, nauce żonglerki piłeczkami, chustami i ta-
lerzami, kręceniu różnych stworów z balonów czy puszczaniu 
wielkich baniek mydlanych. W namiocie osiedla Granica była 
fotobudka, gdzie chętni robili sobie wspaniałe, polaroidowe 
zdjęcia. Natomiast w stanowisku michałowickiej biblioteki moż-
na było podziwiać stare motocykle.

Ważnym momentem imprezy było wręczenie nagród: 
w turnieju tenisa ziemnego Mazovia Cup, w turnieju piłkar-
skim gminnych szkół, w zmaganiach rodzinnych czy roz-
grywkach w plażową piłkę siatkową. Warto dodać, że w cza-
sie trwania festynu, zostały zorganizowane wystawy. Przy 
scenie uczestnicy mogli podziwiać prace mieszkańców po-
wstałe podczas warsztatów rysunku i malarstwa, które zo-
stały zorganizowane przez sołectwo i osiedle Michałowice. 
Natomiast  w szkole zorganizowany został wernisaż malarski  

zatytułowany „Gmina Michałowice – cztery pory roku”. Pre-
zentowane były obrazy olejne artystów, dla których inspira-
cją były uroki przyrody i architektury gminy.

Wielkie zainteresowanie wzbudził pokaz akrobacji rowe-
rowych w wykonaniu Piotra Bielaka, który trenuje trail ro-
werowy od ponad 15 lat.  Bardzo licznie zgromadzonej pu-
bliczności zaprezentował połączenie skoków na rowerze ze 
sztuką cyrkową  i skokami wzwyż. 

Swój taneczny kunszt zaprezentowali zawodowcy, re-
prezentanci Polski: Aleksandra Piszczek i Jarosław Biernat 
(mieszkaniec naszej gminy), którzy zatańczyli tańce standar-
dowe oraz latynoamerykańskie. Uczestnikom festynu przy-
bliżali każdy z nich, opowiadając krótką historię. 

 
W tym roku obchodzimy w Polsce 25. rocznicę istnienia 

samorządu terytorialnego. W 1990 roku odbyły się pierwsze 
wybory do rad gmin. One przywróciły demokratyczny samo-
rząd, umożliwiły lokalnym społecznościom działania zgodne 
z ich potrzebami i oczekiwaniami. Krzysztof Grabka, wójt 
gminy, oraz  Elżbieta Biczyk, przewodnicząca Rady Gminy 
Michałowice, upamiętniając tę rocznicę, zaprosili  mieszkań-
ców na wspaniały jubileuszowy tort. Wśród zaproszonych 

gości byli także przedstawiciele powiatu pruszkowskiego: 
Zdzisław Sipiera, starosta, Krzysztof Rymuza, wicestarosta, 
Dariusz Nowak, wiceprzewodniczący rady, Zarząd Wspólno-
ty Gruntowej Wsi Granica, a także obecni i byli radni gminy 
Michałowice oraz jednostek pomocniczych i organizacyj-
nych gminy. Została przygotowana także wystawa fotogra-
ficzna pokazująca 25 lat historii samorządu terytorialnego 
w gminie.

Festyn prowadzili członkowie kabaretu „Weźrzesz”, któ-
rzy zaprezentowali także swój występ kabaretowy. Skecze 
i scenki rodzajowe w ich wykonaniu bawiły zgromadzoną 
publiczność.   

Na zakończenie uczestnicy festynu mogli posilić się zna-
komitą strażacką grochówką. 

A potem był czas na gwiazdę wieczoru. Wystąpiła zna-
na, szczególnie młodym fanom, gwiazda muzyki rozrywko-
wej, Ewa Farna. Jej występ wzbudzał ogromny entuzjazm 
i radość. Niektórzy jej fani przybyli na koncert kilka godzin 
wcześniej, po to, by zająć najlepsze miejsca przy scenie.  
Publiczność była oczarowana występem, nie tylko perfek-
cyjnym wykonaniem utworów, ale także interakcją zespołu 
z publicznością. Energia, optymizm i radość emanowały ze 
sceny.

Festyn Dni Gminy Michałowice zakończyły się bardzo póź-
nym wieczorem. 

Beata Izdebska-Zybała (więcej zdjęć na www.michalowice.pl).
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Czterech mieszkańców gminy Michałowice 
otrzymało od Polskiego Czerwonego Krzyża 
(PCK) rowery rehabilitacyjne. 

Przekazania dokonała Elżbieta Bielecka, dy-
rektor oddziału okręgowego PCK, w sali 

multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice 
w Regułach. Uczestniczył w nim wójt gminy 
Michałowice, Krzysztof Grabka oraz pracow-
nicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
(GOPS), którzy wytypowali osoby potrzebują-
ce tego typu sprzętu, spełniającego podwójną 
rolę: służy do przemieszczania się i zarazem 
wspomaga rehabilitację ruchową. Rowery 

będą niezwykle pomocne przy codziennym 
funkcjonowaniu obdarowanych osób. 

Dodatkowo wójt gminy wyposażył  rowerzy-
stów w akcesoria odblaskowe - opaski i kami-
zelki.  - Elementy te z pewnością przyczynią się 
do lepszej widoczności na drodze osób poru-
szających się rowerami, szczególnie jesienią 
i zimą, kiedy zmierzch zapada wcześniej - dodał.

Rowery mogą być nieodpłatnie przekazy-
wane osobom fizycznym dzięki działalności 
związanej ze zbiórką tekstyliów do specjalnie 
oznaczonych pojemników, jaką PCK prowadzi 
w całej Polsce.

GOPS 

(cd ze str.1)
Ranking został przygotowany po raz 

pierwszy przez magazyn społeczno-
ściowy Blasting News na podstawie 
wyników, jakie osiągnęli uczniowie klas 
VI ze sprawdzianu. Tegoroczny test 
składał się z dwóch części, pierwsza 
zawierała zadania z języka polskiego 
i matematyki, druga - z języka nowo-
żytnego, czyli z przedmiotów kluczo-
wych dla dalszej nauki. Ranking zo-
stał opracowany wyłącznie w oparciu 
o pierwszą część

Pierwsza, złota dziesiątka gmin :
 1. Warszawa Bemowo  

(mazowieckie) 80.5%
 2. Michałowice  

(mazowieckie) 79.8%
 3. Warszawa Białołęka  

(mazowieckie) 79.5%
 4. Zielonki (małopolskie) 79%
 5. Polanka Wielka  

(małopolskie) 79%
 6. Warszawa Mokotów  

(mazowieckie) 78.8%
 7. Podkowa Leśna  

(mazowieckie) 78.6%
 8. Warszawa Bielany  

(mazowieckie) 78.5%
 9. Izabelin (mazowieckie) 78.3%
10. Warszawa Ochota  

(mazowieckie) 78.2%

Warto nadmienić, że w powiecie prusz-
kowskim uczniowie szkół gminy Michałowi-
ce uzyskali także najwyższy wynik z drugiej 
części egzaminu –  języka angielskiego, która 
nie została uwzględniona w rankingu. Wyniósł 
on 91,02%, podczas gdy średnia powiatu - 
84,8%, a kraju - 78%.

Uczniowie szkół podstawowych gminy Mi-
chałowice od wielu lat osiągają znakomite 
rezultaty w nauce, będąc najlepszymi  w po-
wiecie pruszkowskim i plasując się bardzo wy-
soko w kraju. Owocuje to oczywiście dobrymi 

osiągnięciami uczniów w kolejnych etapach 
edukacji, w szkołach gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. Potwierdzeniem tego są np. 
tegoroczne wyniki egzaminu naszych gimna-
zjalistów, zamieszczone w poniższej tabeli, w 
odniesieniu do wyników całego powiatu, wo-
jewództwa i kraju.

Gratulujemy! Uczniom życzymy doskona-
łych rezultatów w kolejnym roku szkolnym, 
a w czasie wakacji dużo odpoczynku i nieza-
pomnianych przeżyć, zaś nauczycielom wielu 
sukcesów i satysfakcji z pracy oraz uśmiechu 
na twarzy przez cały rok. 

Ranking miast atrakcyjnych dla biznesu 
corocznie jest przygotowywany  przez  maga-
zyn „Forbes” oraz Centralny Ośrodek Informa-
cji Gospodarczej (COIG). Powstaje w oparciu 
o wskaźnik przyrostu liczby przedsiębiorstw 
w danej gminie/mieście w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców. Gmina Michałowice ponownie 

uplasowała się w czołówce  gmin/miast do 50 
tys. mieszkańców.  Podobnie jak w ubiegłym 
roku znaleźliśmy się na 8 miejscu, najwyż-
szej pozycji gminy z powiatu pruszkowskie-
go, ze wskaźnikiem przyrostu firm w 2014 r. 
wynoszącym 2,01.  Atutami gminy Michało-
wice są bliskość stolicy i międzynarodowe-
go lotniska Okęcie, a także dobre połączenie 
z drogami krajowymi (do Krakowa i Wrocławia, 
a także  dobra komunikacja z autostradą do 
Poznania).  Niewątpliwie do wysokiej pozycji 
w rankingu przyczyniły się sprzyjające wa-
runki dla rozwoju budownictwa mieszkanio-
wego – bardzo wysoki wskaźnik istniejącej 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nakładów 
na  przebudowę infrastruktury technicznej (uli-
ce, chodniki, ciągi pieszo rowerowe, urządze-
nia melioracyjne), jak również społecznej (m.in. 
rozbudowa i modernizacja szkół i przedszkoli, 
miejsc rekreacji).  

UG 

GMINA MICHAŁOWICE WYSOKO W RANKINGACH  
– WIELKI SUKCES GMINNYCH SZKÓŁ

Dar od PCK

EGZAMIN GIMNAZJALNY GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO  KRAJ
GH-P (j.polski) 73,0 67,9 65 62
GH-H (historia) 74,8 69,7 66 64
GM-M (matematyka) 62,7 55,6 51 48
GM-P (przyroda) 63,7 57,2 52 50
GA-P (j.angielski podstawowy) 86,7 77,0 70 67
GA-R (j.angielski rozszerzony) 73,7 59,2 51 48
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28 maja 2015 r., w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Michałowicach 
odbyło się zebranie ogólne mieszkańców 
osiedla Michałowice. Wzięło w nim 
udział 32 mieszkańców osiedla.

Poprzednie zebranie, z 13 kwietnia br., było 
wyłącznie wyborczym. Obecne dotyczyło 

różnych spraw związanych z osiedlem.
Po długiej dyskusji mieszkańcy podjęli 

uchwalę (30 głosów za) dotyczącą zmian 
w funduszu osiedla na 2015 r. Przypomina-
my, fundusz osiedla Michałowice na 2015 r. 
wynosił pierwotnie 49 080,60 zł,  zaś po 
dokonanych realizacjach od początku roku 
- obecnie wynosi 25 931,60 zł. Zweryfiko-
wano dwie jego pozycje. Pierwsza z nich 
dotyczyła strony internetowej osiedla, na-
tomiast druga - dofinansowanie zajęć Koła 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Michałowicach - 8 000 zł. Igor Pietkiewicz 
- członek zarządu i Mariusz Kaźmierczak - 
przewodniczący zarządu postanowili sami 
prowadzić stronę internetową, za darmo, 
więc kwota 2 280 zł pozostała po rozliczeniu 
usługi do końca maja została rozdyspono-
wana na działalność kulturalną oraz rekre-
acyjno-sportową. Odnośnie drugiej pozycji, 
Teresa Sładek - przewodnicząca koła senio-
rów, poprosiła o przeznaczenie środków, jak 
to sformułowała i uzasadniła, na działalność 

michałowickich seniorów. Na ten cel prze-
znaczono kwotę 4 tys. zł. Pozostałą kwotę w 
równych częściach przeznaczono na dzia-
łalność kulturalną oraz sportową.

Na liczne pytania odpowiadał wójt gminy 
Michałowice, Krzysztof Grabka. Przypomniał, 
że w czasie wakacji będzie remontowana 
trakcja kolejki WKD, na peronach zostaną 
umieszczone elektroniczne tablice z informa-
cją, kiedy przyjedzie kolejka. Trwa przebudo-

wa kolejnego odcinka ul. Raszyńskiej (przy 
budynku zespołu szkół), w przyszłym roku 
zostanie zrealizowany ostatni odcinek. Ruszy 
przebudowa ul. Targowej. Zostanie nałożona 
asfaltowa nakładka na ulicę Topolową. Dalej 
zostanie pociągnięta kanalizacja. Zwiększy 
wydajność przepompownia ścieków przy ul. 
Kolejowej. Do końca sierpnia zostanie rozbu-
dowane przedszkole. 

Stanisław Szałapak 

W sobotę, 20 czerwca, odbyło się ze-
branie z mieszkańcami Suchego Lasu. 
Zorganizował je sołtys Edward Chruściak. 
W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, 
wójt gminy.

Celem zebrania z mieszkańcami było 
podjęcie uchwały w sprawie uchwa-

lenia wniosku o zmianę przedsięwzięć 
przewidzianych do realizacji w ramach 
funduszu sołeckiego na rok 2015. Kwo-
ta 9 tys. zł przeznaczona była na działal-
ność kulturalną (organizację imprez: wigi-
lia mieszkańców, Dzień Dziecka i  piknik 
„Sucholeskie bajanie”). Reszta funduszu 
(5 773,27 zł) przeznaczona została na 
zagospodarowanie i doposażenie placu 
zabaw.

Podczas sobotniego zebrania Edward 
Chruściak, sołtys powiedział, że część 
funduszu sołeckiego została przezna-
czona na nasadzanie drzew wokół placu 
zabaw, a także została wydana na or-
ganizację festynu z okazji Dnia Dziecka. 
Wnioskował, aby część pieniędzy, które 
zostały przeznaczone na przedsięwzię-
cia kulturalne przeznaczyć na inny cel 
- montaż drewnianej altanki (6 500 zł), 
która postawiona zostałaby na placu 
zabaw. W czasie deszczu można było-
by się schronić. Byłoby to też miejsce, 
gdzie dzieci mogłyby odpocząć i posilić 

się, a dorośli przy stole usiąść i poroz-
mawiać. Podczas głosowania wszyscy 
byli za przyjęciem takiego wniosku. Dwa-
naście osób wzięło udział w zebraniu 
i wszyscy w głosowaniu poprali wnio-
sek sołtysa. Mieszkańcy zgodnie ustalili, 
że spotkania można zorganizować tzw. 
„własnym sumptem”.

Po zakończeniu zebrania mieszkańcy 
nie mieli ochoty wracać do domów, tym bar-
dziej, że sołtys Edward Chruściak przygoto-
wał drobny poczęstunek: ciastka i owoce. 
Tak więc tematów do rozmowy było wiele. 
Rozmawiano  oczywiście na tematy związa-
ne z miejscowością oraz gminą. 
  Beata Izdebska-Zybała 

Zebranie ogólne mieszkańców osiedla Michałowice

Zebranie z mieszkańcami Suchego Lasu
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10 czerwca 2015 r. w sali multimedialnej 
Urzędu Gminy Michałowice w Regułach 
odbyła się konferencja pt. „Inwestycja 
w przyszłość – Fundusze Europejskie 
na lata 2014–2020” dla przedsiębiorców 
z naszej gminy oraz okolic.

W konferencji wzięli udział nie tylko przed-
siębiorcy, biznesmeni, ale również inne 

osoby zainteresowane pozyskiwaniem fundu-
szy unijnych, w tym przedstawiciele organizacji 
społecznych.

Uczestników przywitał wójt gminy Michało-
wice, Krzysztof Grabka. Pozdrowienia od mar-
szałka województwa mazowieckiego, Adama 
Struzika przekazał Leszek Król – zastępca 
dyrektora Departamentu Rozwoju Regional-
nego i Funduszy Europejskich  Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie.

Środki UE dla Polski na lata 2014–2020 
wynoszą 76,9 mld euro. – Pieniędzy jest 
mało, a chętnych dużo – stwierdził dyrektor 
Leszek Król, autor prelekcji pt. „Fundusze 
europejskie na Mazowszu w perspektywie 
2014–2020”. Mazowsze zostało uznane 
za region lepiej rozwinięty, więc tym razem 
otrzyma 60% środków co w poprzednim roz-
daniu; czyli 2,8 mld euro.

Tym razem dofinansowanie na poszczegól-
ne cele nie wyniesie 100%, ale od 55 do 80% 
– wyjaśniła w trakcie prelekcji pt. „Dostępność 
środków europejskich dla przedsiębiorców 
w perspektywie 2014–2020” Edward Połaski 
prezes Zarządu Fundacji Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Warszawie (na zdjęciu).

Kończą się czasy naśladownictwa, okres 
bezpośrednich zakupów. Tania siła robocza 
w naszym kraju przestaje być atutem. Te-
raz trzeba wytwarzać produkty innowacyjne. 
Chcemy przejść z pozycji naśladowców do 
pozycji liderów – tłumaczył dyr. L. Król. Taka 
filozofia obowiązuje w podziale środków unij-
nych. Jeśli nie macie pomysłu, idźcie do jed-

nostki badawczej i poproście o pomysł, bo 
tam znajdują się patenty.

O stypendiach stażowych, funduszach na 
doposażenie stanowiska pracy, funduszach 
szkoleniowych dla osób 45+, dofinansowa-
niu pracowników 50+ itp. mówił Robert Ra-
dziwonka – dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w prelekcji pt. „Nowa perspektywa fi-
nansowania działań aktywizacyjnych na lata 
2014–2020 w ramach Programu Operacyjne-
go Wiedza. Edukacja, Rozwój, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego.

Prelegenci odpowiadali na liczne pytania. 
Radzili. Na przykład można było usłyszeć: jeśli 
zechcecie skorzystać z usług firmy zajmującej 
się pozyskiwaniem funduszy unijnych, zadaj-
cie pytanie, ilu beneficjentów ta firma dopro-
wadziła do okresu trwałości, ilu beneficjentów 

nie musiało zwracać pieniędzy, ilu doprowa-
dziła do końca rozliczenia.

Konferencja przede wszystkim miała za-
chęcić do korzystania ze źródeł wiedzy o 
funduszach europejskich. Warto zajrzeć 
na stronę: www.funduszedlamazowsza.eu 
czy na portal Powiatowego Urzędu Pracy 
w Pruszkowie. Prelegenci przedstawili wie-
dzę ogólną, starali się zhierarchizować za-
gadnienia oraz zasygnalizowali wiele, wiele 
spraw.

Do swojego biura (pokój nr 126) w Urzędzie 
Gminy Michałowice zaprosił główny specjali-
sta ds. funduszy zewnętrznych, Daniel Kowal-
ski - Służę pomocą w szukaniu wsparcia ze 
środków UE - zapewnił. - Dziś otwieramy cykl 
szkoleń. Wielu z państwa ma ciekawe pomy-
sły, a moją rolą jest pomoc w ich realizacji.

Stanisław Szałapak 

KONFERENCJA „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ  
– FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014–2020”
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Środowisko

Od pierwszego lipca do 31 grudnia 
2015 r. obowiązuje nowy harmono-

gram odbioru odpadów (strona obok).
Usługę będzie świadczyła fir-

ma P.P.H.U Lekaro Jolanta Zagórska  
(www.lekaro.pl, tel. 22 112 02 84).

Równocześnie przypominamy zasady 
sortowania odpadów, jak również za-
sady składania reklamacji i uiszczania 
płatności, które obowiązują w gminie 
Michałowice

PAMIETAJ
• Pojemniki i worki muszą być wy-

stawione w dniu usługi przed po-
sesję do godziny 6:00 lub przy-
gotowane do odbioru w otwartej 
altance śmietnikowej. 

• Worki na odpady segregowane 
należy wykorzystywać zgodnie 
z przeznaczeniem.

• W przypadku umieszczenia w po-
jemniku niewłaściwych odpadów 
(np. budowlanych, zielonych, nie-
bezpiecznych, popiołu) pojemnik 
zostanie opróżniony w kolejnym 
terminie, zgodnym  z harmonogra-
mem, po uprzednim usunięciu tych 
odpadów przez właściciela nieru-
chomości. 

ZASADY SORTOWANIA
FRAKCJA SUCHA  

(żółty worek)
Wrzucamy:

puste butelki plastikowe, czyste opa-
kowania po kosmetykach, chemii go-

spodarczej i środkach czystości, pla-
stikowe nakrętki, kanistry plastikowe, 
plastikowe opakowania po żywności 
(kubki po jogurtach, koszyczki po 
owocach), torebki, worki papierowe 
i foliowe, kartony po napojach, mleku 
i produktach mlecznych (tetrapaki), ga-
zety, czasopisma, książki, tekturę i kar-
tony, puste puszki po napojach i kon-
serwach, tekstylia, zabawki, odpady 
drewniane, odpady metalowe (m.in.
puszki metalowe i aluminiowe), garnki

Nie wrzucamy:
mokrych, brudnych folii i papierów, opa-
kowań po olejach, smarach i płynach 
chłodniczych, opakowań po nawozach, 
sprzętów rtv i agd, pieluch jednorazo-
wych, artykułów higienicznych, tworzyw 
piankowych i styropianu

SZKŁO - BIAŁE I KOLOROWE 
  (zielony worek)

Wrzucamy:
butelki, słoiki (bez nakrętek i zacisków), 
inne szklane opakowania po żywności

Nie wrzucamy:
termometrów, żarówek, świetlówek, 
ceramiki i porcelany, szkła zbrojonego, 
żaroodpornego, luster, szyb, opakowań 
po lekarstwach, nawozach, środkach 
chwastobójczych

ODPADY ZIELONE  
   (brązowy worek)

Wrzucamy:
liście, trawę, drobne gałęzie

Nie wrzucamy: 
odpadów konsumpcyjnych, resztek je-
dzenia

GABARYTY
Gabaryty odbierane są raz w miesiącu 
sprzed posesji, po uprzednim zgłosze-
niu adresu posesji do Urzędu Gminy 
tel. 22 350 91 11; 
e-mail: odpady@michalowice.pl

POPIÓŁ
Popiół odbierany jest w okresie od  
1 października do 30 kwietnia raz w mie-
siącu sprzed posesji. Raz w sezonie 
grzewczym, konieczność odbioru nale-
ży zgłosić w urzędzie gminy. Popiół po-
winien być przygotowany w metalowym 
pojemniku lub nieopisanych workach 
o wadze max. 25 kg.

PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki  
Odpadów Komunalnych

Mieszkaniec może tam dostarczyć 
następujące odpady:
• frakcję suchą
• szkło
• odpady wielkogabarytowe
• zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny
• odpady zielone
• zużyte baterie i akumulatory
• przeterminowane leki
• zużyte opony
• odpady budowlane i rozbiórkowe
• popiół
• żarówki, świetlówki
• odpady problemowe

NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Środowisko

 REKLAMACJE
Reklamacje należy zgłaszać najpóźniej 
w kolejnym dniu roboczym do urzędu 
gminy 
tel. 22 350 91 11
e-mail: odpady@michalowice.pl
Uzasadnione reklamacje będą realizo-
wane w ciągu 48h od momentu zgłosze-
nia.

KONTAKT 
Więcej informacji o zasadach segre-
gacji i organizacji systemu gospodarki 
odpadami na terenie gminy Michałowi-
ce można uzyskać na stronie interne-
towej gminy – www.michalowice.pl lub 
w urzędzie gminy – pok. nr 106, 
tel. 22 350 91 11; 
e-mail: odpady@michalowice.pl

PŁATNOŚCI
Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wg złożonej deklaracji, na-
leży uiszczać miesięcznie bez wezwania, 
w terminie do 10-go dnia następnego 
miesiąca na przekazany indywidualny nu-
mer rachunku bankowego. W razie pytań 
prosimy o kontakt z referatem budżetu i fi-
nansów (pokój nr 115), tel. 22 350 91 12.
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Prawo Miejscowe

W sobotę, 16 maja, w komorowskiej biblio-
tece, odbyła się uroczystość z okazji 65 rocz-
nicy pożycia małżeńskiego Państwa Heleny  
i Stefana Praszczałków.

Z tej okazji przyjaciele i znajomi zorgani-
zowali im wspaniałe przyjęcie. Uczest-

niczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gmi-
ny Michałowice, z żoną Grażyną, a także 
radni z Granicy: Agnieszka Paradowska 
i Przemysław Majtyka.

Krzysztof Grabka złożył jubilatom 
serdeczne życzenia, powiedział, że ta-
kie jubileusze nie często zdarzają się 
w gminie. Życzył Państwu Praszczał-
kom dużo, dużo zdrowia i wręczył bukiet 
kwiatów, pamiątkowy haftowany dyplom 
oraz wspaniały „słodki” kosz. Z bukietem 
kwiatów i życzeniami dołączyli się radni 
oraz Katarzyna Walichnowska, dyrektor 
biblioteki. W imieniu przyjaciół serdecz-
ne życzenia złożył Andrzej Kozłowski.  

Wszystkim zebranym serdecznie po-
dziękowała córka Krystyna, za pamięć 
i wspaniałe przyjęcie.

Jubilaci mieszkają w Granicy od wielu 
lat. I jak często powtarzają mieszka im 
się tu bardzo dobrze. Państwo Prasz-
czałkowie dziś mają po 88 lat, wspólnie 
wychowali pięcioro dzieci. Najstarszy syn 
Zbigniew, jest pilotem, mieszka w War-
szawie, młodszy syn Leszek z zawodu 
jest lekarzem stomatologiem, mieszka 
w Chełmży oraz córki: Urszula – nauczy-
cielka mieszka w Miłkowie koło Karpa-
cza, Krystyna – pielęgniarka mieszka 
w Opolu oraz Maria z zawodu księgowa, 
mieszka z rodzicami w Granicy. Na przy-
jęciu obecny był również brat pana Ste-
fana – Czesław, który również mieszka 
w Granicy. 

Państwo Praszczałkowie mają sied-
miu wnuków i siedmiu prawnuków. Gra-
tulujemy!

Stefan Praszczałek był i jest aktyw-
nym mieszkańcem gminy Michałowice, 
przez wiele angażował się w sprawy lo-
kalne. Był członkiem Gminnej Rady Na-
rodowej w latach 1988-1990, przez trzy 
kadencje był ławnikiem w sądzie, a tak-
że działał w Radach Sołeckich i Zarzą-
dzie Osiedla Granica. Obecnie zajmuje 
się ogrodem, uprawia warzywa i kwiaty, 
a także hoduje kury i króliki.

  
 Beata Izdebska-Zybała 

19 czerwca 2015 r., w sali multime-
dialnej Urzędu Gminy Michałowice 
w Regułach odbyło się uroczyste pod-
sumowanie, realizowanego w latach 
2008–15 przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej projektu „Aktywnie 
dla rozwoju”.

Jednym z celów tego projektu jest 
przywrócenie lub wprowadzenie – po 

ukończeniu edukacji, na rynek pracy osób 
biorących udział w projekcie. Chodzi 
o spowodowanie zmian: w osobowości, 
postaw życiowych; w wielu przypadkach 
zdobycia nowej wiedzy i umiejętności 

lub uświadomienie sobie potencjału, że 
posiada się daną wiedzę i umiejętności. 
Zmiany te pozwalają lepiej, zdecydowanie 
lepiej: czuć się z samym sobą, funkcjono-
wać w rodzinie, w lokalnej społeczności, 
w społeczeństwie oraz na rynku pracy. 
Żeby zmienić sytuację życiową człowieka, 

65 rocznica pożycia małżeńskiego Państwa Praszczałków

„Aktywnie dla rozwoju” – projekt GOPS

Wydarzenia
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Prawo Miejscowe

W niedzielę, 17 czerwca, odbył się w Gra-
nicy festyn rodzinny dla mieszkańców. 
Zgromadzone dzieci bawiły się znako-
micie, dorośli mieli okazję do rozmowy. 
Atrakcji było co nie miara. Festyn zorga-
nizował Zarząd Osiedla Granica, a także 
radni: Przemysław Majtyka i Agnieszka 
Paradowska.

Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Po-
przecznej w Granicy to nowa inwe-

stycja gminna. Oddany został do użytku 
dwa lata temu. Dziś jest miejscem bar-
dzo zadbanym i chętnie odwiedzanym 
przez dzieci i ich opiekunów.

Festyn Rodzinny zorganizowany zo-
stał właśnie na placu zabaw. Otworzył go 
Paweł Łąpieś, przewodniczący Zarządu 
Osiedla Granica. W festynie  uczestniczył 
Krzysztof Grabka, wójt gminy, który pod-
czas otwarcia życzył wszystkim udanej 
zabawy. 

Atrakcji było wiele. Były dmuchane 
zamki, trampolina, gry i zabawy z naj-
młodszymi dziećmi. Dzieci grały w kręgle, 
przeciągały liny, pokonywały tory prze-
szkód, bawiły się kolorowymi chustami. 
Chłopcy rozegrali mecz w piłkę możną. 
Wrażeń było naprawdę bardzo dużo.

Wielką atrakcją była oczywiście cu-
krowa wata. Organizatorzy przygotowali 
różne konkursy: odbył się konkurs tańca, 
konkurs śpiewania i recytowania wierszy. 
Wszystkie dzieci, które brały udział w kon-
kursach otrzymały nagrody.

Podobnie jak w roku ubiegłym, rów-
nież i w tym roku było spotkanie z sza-

lonymi naukowcami, którzy prezentowali 
i ciekawie wyjaśniali różne chemiczne 
reakcje i fizyczne zjawiska. Dużym zain-
teresowaniem cieszyło się stoisko z gra-
mi planszowymi i grami strategicznymi. 
Można też było malować figurki – posta-
ci z gier. 

Wszyscy uczestnicy festynu zostali za-
proszeni do stoiska, gdzie mogli często-
wać się  kiełbaskami z grilla. Były napoje 

i drobne słodycze dla dzieci. Mieszkań-
cy chętnie częstowali się, zasiadali przy 
wcześniej przygotowanych stołach, roz-
mawiali i przyglądali się występom dzieci, 
które z wielką ochotą uczestniczyły w róż-
nych konkursach.  

Wszyscy świetnie się bawili. Miejmy na-
dzieję, że w przyszłym roku mieszkańcy 
również spotkają się na festynie w Granicy. 

Beata Izdebska-Zybała

FESTYN RODZINNY W GRANICY

Wydarzenia Wydarzenia

nie wystarczy poprawić, zmienić w czło-
wieku „jednego elementu”. Zmiany muszą 
być całościowe.

Projekt „Aktywnie dla rozwoju” został 
zrealizowany dzięki funduszom unijnym 
w ramach priorytetu VII „Promocja inte-
gracji społecznej” programu operacyjnego 
Kapitał Ludzki, poddział 7.1.1. „Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej”.

W trzech częściach projektu wzięli 
udział mieszkańcy naszej gminy; z wy-
kształceniem ponadgimnazjalnym, wyż-
szym, pomaturalnym i podstawowym: 
które: chciały zmienić pracę, nieaktyw-
nych zawodowo, poszukujących pierw-
szej pracy po zakończeniu edukacji (np. 
po ukończeniu studiów), bezrobotnych – 
w tym trwale.

Uczestnikami projektu zajmowali się 
przede wszystkim pracownicy GOPS, ale 
również specjaliści z zewnątrz. Uczestnicy 
brali udział w kursach – w tym zawodo-
wych, uczestniczyli w: grupach wsparcia 
i samopomocowych, konsultacjach psy-
chologicznych, warsztatach umiejętności 
psychospołecznych, konsultacjach praw-
nych, sesjach coachingowych; uczyli się 
pisać cv oraz jak zachowywać się na roz-

mowie kwalifikacyjnej o pracę, angażowali 
się w wolontariat; brali udział w imprezach 
integracyjnych (np. mikołajkowej, w pik-
niku czy gminnym dniu wolontariusza), 
współorganizowali te imprezy; brali udział 
w imprezach kulturalnych (wyjścia do kina 
czy teatru lub do innych placówek); orga-
nizowano dla nich wycieczki.

– To działa! – powiedziała do zgroma-
dzonych na uroczystości żona jednego 
z uczestników projektu. W oficjalnych wy-
powiedziach  lub w rozmowach przy stole 
uczestnicy projektu mówili: – Zmieniłam/em 
stosunek do wielu spraw, nabrałam/em 
pewności siebie, nauczyłem się pisać cv, 
powróciłem do wyuczonego zawodu, zna-
lazłam/em pracę…

Paweł Jordan – polityk społeczny, tre-
ner, powiedział: – W gminie Michałowice 
osobom potrzebującym pomocy nie tylko 
przyznaje się środki (pieniądze), ale sku-
tecznie uczy się funkcjonować na trudnym 
rynku pracy.

– W naszej gminie mamy bardzo do-
bre zaplecze kadrowe dla osób, które są 
w trudnej sytuacji lub chcą coś zmienić 
w swoim życiu. Dajemy wędkę, a nie pro-
dukt - tak ocenił pracę GOPS wójt gminy 
Michałowice, Krzysztof Grabka

- Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, 
jak wiele działań podejmuje gmina w sfe-
rze społecznej. Gorąco kibicuję inicjaty-
wom podejmowanym przez GOPS, ich 
działania zasługują na wielkie uznanie  
- powiedziała przewodnicząca Rady Gmi-
ny Michałowice, Elżbieta Biczyk.

Iwona Radzimirska – kierownik GOPS 
podziękowała wszystkim biorącym bez-
pośrednio i pośrednio udział w projekcie 
„Aktywnie dla rozwoju”, osobom współ-
pracującym z GOPS; w tym: pracownikom 
ośrodka: koordynatorowi projektu Natali 
Kremplak, pracownikowi socjalnemu Jo-
annie Strzyżewskiej, głównej księgowej 
Urszuli Gwardys oraz Katarzynie Wróblew-
skiej, jak również Annie Kościesza – dorad-
cy zawodowemu i psychologom: Izabeli 
Bieleckiej, Marii Walter-Kochel oraz Annie 
Goleniewskiej. Podziękowania skierowa-
no także do opiekuna projektu Magdaleny 
Beszczyńskiej-Kameckiej z Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, 
jak również do przedstawicieli władz samo-
rządowych, sołectw i jednostek, które swo-
imi zasobami wspierali realizację projektu.

Osobom tym kierownik Iwona Radzimirska 
oraz wójt Krzysztof Grabka wręczyli kwiaty. 

Stanisław Szałapak 
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24 maja 2015 r., już po raz siódmy, z okazji 
Dnia Dziecka, na placu zabaw w Opaczy-
-Kolonii odbył się piknik rodzinny.

Licznie przybyłych – dzieci, rodziców 
czy dziadków – przywitali sołtys Opa-

czy-Kolonii, Grażyna Grabka oraz miesz-
kaniec Opaczy-Kolonii, wójt gminy Micha-
łowice, Krzysztof Grabka.

Po placu zabaw majestatycznie spa-
cerowała „Kreseczka” – 2,5-metrowa, 
ubrana pstrokato, koleżanka klowna „Bą-
bla”. Klown „Bąbel” okazał się mistrzem 
nad mistrzami wśród klownów: wywo-
ływał salwy śmiechu, coraz głośniejsze. 
Przy pomocy dzieci, robił ogrooomne 
mydlane bańki.

Dzieci zostały zaproszone do Warzy-
wowa, gdzie pani „Jabłuszko” i pani 
„Cytrynka” przygotowali wiele niespo-
dzianek. W licznych konkursach dzieci 
zdobywały nagrody. 

Została zadedykowana piosenka ma-
mom – mamy tańczyły ze swoimi po-
ciechami; a następnie tatom – tatusio-
wie tańczyli z dzieciakami. Następnie 
wszyscy wykonywali tańce-wygibańce, 
bo „wyginam śmiało, ciało”. Dzieci spa-
cerowały na szczudłach – asekurowane 
przez rodziców. Dwie panie, najwybitniej-
sze artystki w swej dziedzinie, malowały 
dzieciom buźki – i plac zabaw zapełnił 
się przedziwnymi, milusińskimi stwora-
mi. Odbywały się dziecięce szaleństwa 
w dmuchańcach.

Sołtys, Grażyna Grabka i wójt, Krzysztof 
Grabka oraz inni częstowali dzieci smako-
łykami – największą popularnością cieszy-
ły się lody. Jeśli rodzina chciała odpocząć, 
siadała przy stoliku pod parasolem i po-
krzepiała się pysznymi daniami z grilla. 

Bogaty repertuar tradycyjnie zaśpie-
wały opackie chóry dorosłych „Czer-
wone Korale” i dziecięcy „Czerwone 

Koraliki”, pod kierunkiem Renaty Wło-
darek. Gościnnie wystąpił, zaprzyjaźnio-
ny z „Koralami”, ludowy zespół „Rybia-
nie” – z miejscowości Rybie w ościennej 
gminie Raszyn.

W obsłudze festynu pomagali liczni 
wolontariusze - społecznicy z Opaczy-
-Kolonii. 

Stanisław Szałapak 

W niedzielę, 31 maja, odbył się w Nowej 
Wsi festyn piracki z okazji Dnia Dziecka. 
Było wiele atrakcji, odbyły się zawody 
wędkarskie. Zabawa trwała do późnego 
popołudnia.

Rada Sołecka Nowej Wsi z sołtysem 
Marianem Bośką i radni: Elżbieta Bi-

czyk i Paweł Kordys zorganizowali wspa-
niały piknik z okazji święta wszystkich 
dzieci. Tematem tegorocznego pikniku 
był świat piratów i korsarzy, gdyż na miej-
scowym placu zabaw główne miejsce 
zajmuje wielki statek. Przez cały czas 
trwania pikniku dzieci pod czujnym okiem 
Małgorzaty Gajownik – szukały zatopio-
nego skarbu – „skrzyni ze słodyczami”. 
Dzieci uczestniczyły w wielu konkursach 
i zabawach. Było przeciąganie liny, były 
tańce i śpiewy. Na zakończenie zabawy 
zwycięzcy otrzymywali nagrody. Dzie-
ci odwiedził klown i magik, były pokazy 
akrobatyki cyrkowej.

Dużą atrakcję stanowił dmuchany za-
mek i wata cukrowa.

Wszyscy uczestnicy festynu mogli czę-
stować się wspaniałymi (jeszcze ciepły-
mi) pączkami, a także ciastem i ciastecz-
kami. Były przygotowane ogniska, na 

wszystkich uczestników czekały smacz-
ne kiełbaski.

Podczas festynu zorganizowane zo-
stały zawody wędkarskie dla dzieci. 
Uczestnicy zawodów łowili ryby meto-
dą spławikową. I miejsce w zawodach 
zdobyła Sara Pękala, złowiła 34 ryby, 
II - Sandra Karlewicz (15 ryb) i III – Se-
bastian Karlewicz (11 ryb). Wszystkie 

ryby, po dokładnym ich przeliczeniu 
wróciły do wody. Krzysztof Grabka, 
wójt gminy, wręczył zwycięzcom pu-
chary i nagrody. Medale młodym węd-
karzom wręczyli: Krzysztof Grobelny, 
prezes Klubu Wędkarskiego z Nowej 
Wsi i Grzegorz Sałkiewicz – wiceprze-
wodniczący Klubu.   

 Beata Izdebska-Zybała 

Piknik w Opaczy-Kolonii

Festyn piracki – Nowa Wieś

Wydarzenia
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W niedzielę, 31 maja, w sołectwie Komo-
rów odbył się festyn z okazji Dnia Dziec-
ka, który zorganizowała rada sołecka 
wraz z sołtysem Arturem Kosterą i radną 
Katarzyną Parzyńską.

Pierwszym punktem festynu były za-
wody wędkarskie. Zawody zorgani-

zowane zostały nad zalewem, rozsta-
wionych zostało szesnaście stanowisk. 
Młodym wędkarzom towarzyszyli rodzi-
ce i dziadkowie. I miejsce w zawodach 
spławikowych zdobył Mateusz Sosnow-
ski, II - Weronika Sawicka, III - Filip Ju-
siński. Warto dodać, że Mateusz, zwy-
cięzca,  po raz pierwszy trzymał wędkę 
w rękach. Wszystkim zwycięzcom gra-
tulujemy! Zwycięzcy zostali nagrodzeni, 
puchary wręczył im Krzysztof Grabka, 
wójt gminy Michałowice, nagrody wrę-
czał Artur Kostera – sołtys sołectwa Ko-
morów.

Koło południa festyn przeniósł się do 
Kaliszowego Gaiku. Na dzieci czekało 
wiele atrakcji, były występy klowna i ma-
gika, były gry i zabawy terenowe. Dzie-
ci malowały sobie buzie, ale też mogły 
uczestniczyć w zajęciach plastycznych. 
Sołtys Artur Kostera częstował wszyst-
kich lizakami, a radna Katarzyna Parzyń-
ska zapraszała do świetlicy na słodki po-

częstunek, kawę i herbatę. Były również 
wspaniałe owoce, którymi zebrani chęt-
nie się częstowali. W pikniku uczestni-
czył Krzysztof Grabka, wójt gminy, który 
życzył wszystkim miłego wypoczynku, 
a dzieciom wspaniałej zabawy.

Na placu przy oczku wodnym przy-
gotowane zostało ognisko, można było 
piec kiełbaski. Zainteresowanie było 
spore, zabawa trwała do późnego popo-
łudnia.

 Beata Izdebska-Zybała 

31 maja, w otwartej strefie rekreacji w Re-
gułach,  odbył się festyn rodzinny z okazji 
Dnia Dziecka.

Festyn oficjalnie otworzyła i zaprosiła do 
zabawy sołtys Reguł, Magdalena Kraj-

nik-Partyka razem z wójtem gminy Micha-
łowice, Krzysztofem Grabką.  

Jako wolontariusze, ubrani w gminne 
koszulki, bardzo pomagali członkowie 
Rady Sołeckiej Reguł.

W strefie rekreacji stanął radiowóz. 
Starszy aspirant, Tomasz Piątek zapra-
szał do niego. Objaśniał działanie urzą-
dzeń: dzieci najczęściej chciały włączyć 
syrenę. Rozmawiał z maluchami o bez-
pieczeństwie. Zorganizował konkurs 
o bezpieczeństwie ruchu drogowego. 
Wszyscy uczestnicy konkursu wygrali 
główną nagrodę: przejazd po Regułach 
radiowozem, oczywiście na sygnale.  

Po boisku toczyły się dziecio-piłki. Ta 
dyscyplina nazywa się bumper ball. Za-
wodnicy-piłki grali w piłkę: biegali po bo-
isku, zderzali się, przewracali i niekiedy 
strzelali bramkę.

Długa kolejka stała do stanowiska 
malowania buziek. Z kolorowych,  ku-
kurydzianych chrupek, za pomocą 
wody, na kartce papieru  dzieci lepiły 
malarskie arcydzieła. Chłopaki ustawili 
się w kolejce na strzelnicy. Trwał nie-

ustanny ruch na trzech dmuchańcach: 
zjeżdżalni dinozaur (bo taki ma kształt), 
basenie z piłkami zamiast wody i torze 
przeszkód. Dzieci mogły także spacero-
wać po linie.  

Dla dzieci sołtys i rada sołecka przy-
gotowała owocowy poczęstunek: jabłka 
i banany.

Imprezę rozpoczął występ magika, za-
kończył zaś występ klowna „Bąbla”, którzy 
rozbawili i zachwycili zarówno dzieci jak 
i dorosłych.

Piknik z okazji Dnia Dziecka został zorga-
nizowany z funduszu sołeckiego. Wójt gminy 
zaprosił dzieci na występy klowna i magika.

Stanisław Szałapak 

Dzień Dziecka w sołectwie Komorów

Festyn rodzinny w Regułach

Wydarzenia Wydarzenia
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Zielono mi – piknik rodzinny w Komorowie
W niedzielę, 14 czerwca, odbył się rodzin-
ny piknik w stylu willowego Komorowa. Na 
Placu Paderewskiego zgromadziło się wie-
lu mieszkańców naszej gminy. 

Piknik zorganizowało  Stowarzyszenie Przy-
jaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komoro-

wianie”, sfinansowany został z dotacji gminnej 
dla organizacji pozarządowych.   

Organizatorzy zachęcali, aby wziąć ze sobą 
koc i kosz piknikowy, i przyjść oczywiście 
w kapeluszu. Dlatego już po godzinie od roz-
poczęcia pikniku Plac Paderewskiego zapełnił 
się biesiadnikami. Przygotowanych było wie-
le  wspaniałych atrakcji dla dzieci i sztarszych 
mieszkańców. Jedną z nich był konkurs malar-
ski. Rozstawione zostały sztalugi, gdzie dzieci 
wykonywały prace malarskie pod okiem arty-
stów Tosi i Marcina Zalewskich, mieszkańców 
Komorowa. Najlepsze prace zostały nagrodzo-
ne. Odbył się również konkurs recytatorski.

Klub Tenisowy Matchpoint zorganizował 
dla dzieci rozgrywki gry w badmintona i te-
nisa. Nieopodal entuzjaści piłki nożnej grali 
w „nogę”.

Zebranych na pikniku mieszkańców, 
w imieniu organizatorów, powitała Małgorzata 
Pachecka i Andrzej Jarzyński, którzy zaprosili 
do wspaniałej zabawy. Do wspólnej zabawy, 
śpiewania i tańców zachęcali również Witold 
Błaszczyk i Maria Walter-Kochel, którzy pro-
wadzili niedzielny koncert. Dwukrotnie wy-
stąpił zespół „Kumy” – panie śpiewały znane 
i lubiane piosenki.   

Odbył się konkurs wiedzy o Komorowie. Py-
tania konkursowe przygotował Daniel Wolbor-
ski, nauczyciel historii w komorowskiej szkole. 
Uczestniczyło w nim pięć rodzin. Nagrodami 
w konkursie były zdjęcia przedwojennych ko-
morowskich willi i  kolejki EKD.

Ważnym momentem podczas pikniku było 
przyznanie medalu „Zasłużony dla Miasta 
Ogrodu Komorów”. W tym roku odznaczeniem 
tym została uhonorowana Hanna Dąbrowska, 
wieloletnia nauczycielka, obecnie zajmuje się 
pomocą chorym ludziom, a także opiekuje się 
bezpańskimi psami i kotami. Kwiaty i medal 
wręczyli przedstawiciele stowarzyszenia „Ko-

morowianie”, a także Zdzisław Sipiera, staro-
sta powiatu pruszkowskiego i Krzysztof Grab-
ka, wójt gminy Michałowice  z Elżbietą Biczyk, 
przewodniczącą rady gminy.   

Następnie zaprezentowane zostało widowi-
sko słowno-muzyczne „Zielono mi”. Śpiewane 
były piosenki Ordonki, Mieczysława Fogga 
i Eugeniusza Bodo. Przypomniane zostały 
również fragmenty pamiętnika Majki Krassow-
skiej z tomu „Zwierzenia”.

Wieczorem wystąpił zespół Bluester, muzy-
cy zapraszali do wspólnej zabawy i tańców. 
Zabawa trwała do późnego wieczora. 

Beata Izdebska-Zybała 

Dzień Dziecka sołectw: Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las
W niedzielę, 7 czerwca, dzieci z Sokołowa, 
Suchego Lasu, Pęcic i Pęcic Małych bawiły 
się na pikniku z okazji ich święta. Impreza 
zorganizowana została na terenie Orlika 
oraz w świetlicy „Oaza Spokoju” w Soko-
łowie. Była to wspólna inicjatywa czterech 
sołectw.

Przybywających uczestników wita-
li gospodarze imprezy, czyli Edward 

Kozłowski,  radny z tego terenu, a także 
sołtysi:  Edward Chruściak, sołtys Suche-
go Lasu, Bartosz Lewandowski, sołtys 
Sokołowa, Waldemar Widlicki, sołtys Pę-
cic i Zdzisław Krupa, sołtys Pęcic Małych. 
W pikniku uczestniczyło wielu mieszkań-
ców wraz ze swoimi dziećmi.

Dla najmłodszych, tradycyjnie już, 
przygotowany został dmuchany zamek 
i trampolina. Dla pozostałych dzieci było 
wiele stanowisk sportowych, w tym sta-
nowisko do łowienia ryb, rzuty lotką do 
celu i rzuty zręcznościowe, strzelanie 
z łuku, mini bilard i mini ping - pong.  Była 
siłownia, z niej korzystali również dorośli 
uczestnicy festynu.      

Wokół sceny przez cały czas trwania 
festynu wiele się działo. Była zabawa 
z zespołem muzycznym - wspólne tańce 

i śpiewy. Wielką atrakcją był występ klow-
na Bąbla i magika Roba.  Dzieci chętnie 
brały udział w występach i wszystkie 
świetnie się bawiły.

Animatorzy, którzy przygotowali atrak-
cje sportowe dla dzieci organizowali kon-
kursy i gry sportowe. W festynie uczest-
niczyli również policjanci z Komisariatu 
Rzecznej Policji w Warszawie. Policjanci 
mówili o bezpiecznym spędzaniu wolne-
go czasu nad wodą.  

Nie zabrakło również atrakcji dla rodzi-
ców i dziadków, którzy zostali zaproszeni 
na znakomite potrawy z grilla.

W festynie uczestniczyła Elżbieta Bi-
czyk, przewodnicząca rady gminy.

Impreza sfinansowała została z fundu-
szu sołeckiego czterech sołectw: Sokoło-
wa, Suchego Lasu, Pęcic i Pęcic Małych. 
Wójt Gminy Michałowice zaprosił na wy-
stępy klowna i magika. 

Beata Izdebska-Zybała 

Wydarzenia
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20 czerwca odbyły się III Rodzinne 
Podchody Michałowic Wsi i Micha-
łowic oraz na boiskach przy Zespo-
le Szkól w Michałowicach – rodzinny 
piknik, pełen atrakcji.

W podchodach wzięły udział 23 dru-
żyny - rodziny. Drużyny otrzymywa-

ły kartę identyfikacyjną i mapę z trasą do 
przebycia z zaznaczonymi stanowiska-
mi do odwiedzenia. Tym razem rodziny 
były zobowiązane dotrzeć do 9 punktów, 
w których czekały na nich rozmaite zada-
nia. Uczestniczy musieli wykazać się nie 
tylko swoją sprawnością fizyczną, celno-
ścią i doskonałą pamięcią, ale także wia-
domościami o gminie Michałowice.  

Kiedy kolejne drużyny – rodziny wyko-
nywały zadania, przemieszczając się od 
stanowiska do stanowiska, na boiskach 
zespołu szkół zabawa trwała w najlep-
sze. Była zabawa z chustą animacyjną, 
skoki na skakance, puszczanie baniek 
mydlanych itp.  Trwał konkurs wypieków 
cukierniczych, którymi panie częstowały 
uczestników.  

Dzieci ustawiły się w długiej kolejce po 
watę cukrową. Rodziny częstowały się 
potrawami z grilla. 

W budynku zespołu szkół odbywał się 
turniej gier planszowych, zaś w namiocie 
na boisku -  wyprzedaż garażowa, domi-
nowały ciuszki i ozdobna ceramika. Pod 

koniec pikniku wystąpił zespół „Zdespe-
rowani”, wykonując przede wszystkim 
międzynarodowe standardy.

Zwycięzcami tegorocznych podcho-
dów została drużyna „Jeans” (II miejsce 
zajęły „Rybki” i III – „Dzikie Dziki”).  Za 
najlepsze wypieki uznano: „Sąsiedzki 
sernik”,  autorstwa Agaty Borychowskiej 
(I miejsce), „Czekoladową fantazję” Be-
aty Czapskiej (II miejsce) i „Fantazyjne 

ciasto truskawkowe” Katarzyny Piłat (III 
miejsce).

III Rodzinne Podchody zostały zorga-
nizowane przez Stowarzyszenie Instruk-
torów i Trenerów Kajakarstwa, w ramach 
gminnej dotacji dla organizacji pozarzą-
dowych. Współorganizatorami sobotnie-
go pikniku był Sołtys Sołectwa Michało-
wice oraz Zarząd Osiedla Michałowice.  

Stanisław Szałapak 

III Rodzinne Podchody Michałowic Wsi i Michałowic

W dniach 20-21 czerwca 2015 r., na 
terenie obiektu sportowego Zespołu 
Szkół w Michałowicach mieszkańcy 
Michałowic Wsi wybudowali kajak 
grenlandzki, który otrzymał imię „Soł-
tyska”. 

Budową kierowała Fundacja Promo-
cji Rekreacji KiM (Kajak i My). Kajak 

budowało 17 rodzin z Michałowic Wsi.
Skąd wzięła się ta inicjatywa? Wynikło 

to z kajakarskich tradycji miejscowości. 
Rada sołecka i sołtys Adriana Król-Po-
piel organizują rodzinne spływy kajakowe, 
razem z Tomaszem Malinowskim - wice-
prezesem Stowarzyszenia Instruktorów 
i Trenerów Kajakarstwa - mieszkańcem 
Michałowic Wsi. Zawsze powtarzają że: - 
Chodzi o to, by rodziny spędzały wspólnie 
- aktywnie wolny czas, a tak jest na spły-
wach kajakowych czy podczas budowy 
łodzi.

Kadłub został wykonany ze sklejki gru-
bości 6 mm. Młodsi oraz starsi, dzieci, 
młodzież i dorośli - za pomocą elektro-
narzędzi (szlifierek oscylacyjnej i taśmo-
wej), ręcznej piły japońskiej (wygina się 
w zależności od potrzeb). Wykonywali, 
obrabiali, szlifowali i malowali kolejne ele-
menty kajaka: kadłub, rufę, listwy burtowe 
zewnętrzne i wewnętrzne, yok (nosidełko), 

pokłady dziobowy i rufowy, stewę dziobo-
wą i rufową, płetwę kilową i kil, siedzisko 
przednie i tylne, dno, nierdzewne śruby. 
Prace wykonywano niezwykle starannie 
- można to zobaczyć i docenić dokładnie 
oglądając łódź.

Wszystkie drewniane elementy zostały 
pokryte kilkoma warstwami lakieru.

Łódź jest repliką – wierną kopią kaja-
ka grenlandzkiego. Ma 4,4 m długości 
i w najszerszym miejscu 0,9 m szerokości. 
Kadłub waży 18 kg, a pozostałe elementy 

10 kg. Łódź ma wyporność do 200, a na-
wet do 250 kg. Może pomieścić cztero-
osobową rodzinę, rodziców i dzieci.

Kajak grenlandzki otrzymał nazwę „Sołty-
ska”. Będą mogli z niego korzystać miesz-
kańcy Michałowic Wsi, ale pierwszeństwo 
mają oczywiście budowniczowie. Łódź po 
raz pierwszy popłynie podczas najbliższe-
go rodzinnego spływu kajakowego organi-
zowanego przez mieszkańców Michałowic 
Wsi, czyli już niedługo.

Stanisław Szałapak 

Sołectwo Michałowice wybudowało arkę
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AktualnościAkty prawne

Wianki
W sobotę, 20 czerwca, odbył się letni 
festyn dla mieszkańców sołectwa Ko-
morów. Uczestniczył w nim Krzysztof 
Grabka z żoną, radni, a także miesz-
kańcy sołectwa.

Letni festyn „Komorowskie wianki” 
nawiązuje do starosłowiańskiej tra-

dycji i rodzimych obrzędów związanych 
z letnim przesileniem słońca. Noc z 21 
na 22 czerwca jest najkrótsza w całym 
roku. Jest zatem okazja, aby święto-
wać. Mieszkańcy licznie zgromadzili się 
w Kaliszowym Gaiku na tzw. „potańców-
ce” i świetnie bawili się przy muzyce ze-
społu „Forte”. 

Piknik został zorganizowany przez 
radną gminy, Katarzynę Parzyńską, 
sołtysa, Artura Kosterę oraz Radę So-
łecka Sołectwa Komorów. W świetlicy 
dla mieszkańców został przygotowa-
ny lekki, wiosenny poczęstunek, były 
pyszne sezonowe owoce, a także zna-
komite ciasta, kawa i herbata. Wiel-
ką atrakcją, zarówno dla dzieci i do-
rosłych, było również ognisko, gdzie 
można było upiec kiełbaskę i chleb. Był 
też grill, a na nim - piekły się szaszłyki 
i mięso.

Puszczanie wianków to jeden ze zwy-
czajów komorowskiej imprezy „Wianki”. 
Tuż przed zmrokiem na stawie w Kali-

szowym Gaiku wianki puszczał sołtys, 
rada sołecka, a także dzieci i ich rodzi-
ce. W tym roku odbył się konkurs na 
najładniejszy wianek. Mieszkańcy en-
tuzjastycznymi oklaskami wyłonili zwy-
cięzców. Nagrody wręczył  Krzysztof 
Grabka, wójt gminy Michałowice.  

„Już za moment kończy się wiosna, 
zaczyna się lato, wakacyjna pora roku. 
- Bawmy się dobrze” – zachęcali organi-

zatorzy i zapraszali do tańca. Festyn był 
wyjątkowo udany, wszyscy świetnie się 
bawili, tańce trwały do 23.00.  Katarzy-
na Parzyńska, radna gminy, powiedzia-
ła, że organizatorzy na kolejną imprezę 
aktywizującą mieszkańców zaprasza-
ją w drugiej połowie września. Wtedy 
wszyscy spotkają się, aby pożegnać 
lato.  

Beata Izdebska-Zybała 

Bieg patrolowy w parku w Regułach
20 czerwca, w sobotę wieczorem, w za-
bytkowym parku w Regułach odbył się 
najprawdziwszy bieg patrolowy dzieci 
oraz młodzieży w wieku od 8 do 15 lat, 
dziewczyn i chłopców.

Na bieg zaprosili sołtys, Magdalena 
Krajnik-Partyka i Rada Sołecka Re-

guł. Zadania terenowe przygotował za-
wodowy żołnierz chorąży rezerwy Mariusz 
„Agapow” Sybilski – wiceprezes stowa-
rzyszenia „Fideles et Instructi Armis (wier-
ni w gotowości pod bronią).

„Do boju”, na prawdziwy żołnierski pa-
trol wyruszyły trzy sześcioosobowe dru-
żyny: SWAG Alpaki”, „Supermocni” oraz  
„Parasol” (któreś z dzieci przypomniało 
sobie o słynnym harcerskim batalionie 
„Parasol”, który wziął udział w powstaniu 
warszawskim).

Ogromny park okazał się najodpo-
wiedniejszym miejscem na tego rodzaju 
zabawę dydaktyczną, a nawet najlepiej 
zorientowane w terenie dzieci stwierdziły, 
że wcześniej nie poznały tylu zakamarków 
parku.

Na dzieic czekały liczne przygortowane 
zadania. Musiały wykazać się znajomoscią 
posługiwania się mapą, wyznaczaniem 
kierunków świata, czy rozpalania za po-
mocą krzesiwa. Zmierzyły się z przekazy-

waniem wiadomości za pomocą radiosta-
cji, wypatrywaniem zwierząt przez lornetki 
oraz zadaniami sprawnościowymi.  

– Chodzi o to, by dzieci miały ruch na 
świeżym powietrzu, żeby zapewnić im 
czynną rozrywkę: by wykazywały inicja-
tywę. Taki był bieg patrolowy w  parku 
w Regułach – powiedział chor. rez. Ma-
riusz „Agapow” Sybilski.

Zawodnicy ze zwycięskiej drużyny 
„SWAG Alpaki”otrzymali nagrodę: pisto-
lety nerf – do strzelania gąbkowymi poci-
skami.

Bieg został zorganizowany z funduszu 
sołeckiego Reguł. Kolejny bieg ma zostać 
zorganizowany we wrześniu. 

Stanisław Szałapak 

Wydarzenia
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Aktualności Po prostu czytaj...Akty prawne

Festyn rodzinny w przedszkolu Sióstr Misjonarek 
24 maja br., siostry Misjonarki wraz  
z dziećmi i rodzicami zorganizowały fe-
styn rodzinny.

Tradycyjnie piknik rodzinny rozpoczął się 
od mszy świętej, która odprawiona została 

w intencji dzieci i rodziców. Mszę świętą spra-
wował ksiądz Wojciech Sadłoń, palotyn z War-
szawy.

Zebranych gości powitała siostra  Jo-
ela Zawadzka, dyrektor przedszkola, która 
wszystkim zebranym życzyła udanej za-
bawy. I zaprosiła na wstępy.  Jako pierwsi 
w tym roku, wystąpili absolwenci przed-
szkola, dziś już uczniowie szkoły podsta-
wowej. Następnie występowały przed-
szkolaki. Grupa „Krasnoludki” zaprosiła do 
ZOO, dzieci śpiewały wspaniałe piosenki. 
Przedszkolaki z grupy „Biedronki” zapro-
siły do odwiedzenia gospodarstwa agrotu-
rystycznego, Grupa „Promyczki” – swoją 
rodzinę zabrała do wesołego miasteczka, a 
„Delfinki” do filharmonii. Rodzice z radością 
i szczęściem na twarzach  oglądali występy 
swoich pociech. 

Tradycją komorowskich pikników są wy-
stępy rodziców. W tym roku wystąpili rodzi-
ce dzieci z grupy „Biedronki” Zaprezentowali 
bajkę „Abecadło”. Wszystkie występy  zostały 
nagrodzone gromkimi brawami.  

Dużą atrakcję stanowiły pokazy samocho-
dów zdalnie sterowanych. Powodzeniem cie-
szyły się również balony wypełnione helem. 
Chwila nieuwagi i odlatywały… Dzieci wła-
snoręcznie wykonywały słodkie lizaki (potem 
je oczywiście zjadały), uczyły się robić papie-
rowe kapelusze. Były warsztaty plastyczne. 
Zorganizowany został kącik małego artysty Był 
dmuchany zamek,  huśtawki i karuzele, a także 
stanowisko „malowania buziek”. 

Na placu wokół przedszkola zostały 
przygotowane stoiska z chłopskim jadłem, 

był grill. Były również lody, a także sto-
isko z domowymi wypiekami. Były wspól-
ne występy taneczne, zabawę prowadził 
instruktor Jaś Pociecha, dzieci także grały 
na bębnach. Wszyscy świetnie się bawili.    
Impreza została współorganizowana przez 
gminę Michałowice. 

Podczas pikniku zostało po raz pierwszy 
zaprezentowane logo przedszkola Sióstr Mi-
sjonarek w Komorowie. Logo wykonał rodzic 
dziecka z przedszkola.

Beata Izdebska-Zybała 

Wydarzenia Wydarzenia

W niedzielę, 31 maja, w przedszkolu 
Sióstr Służebniczek im. Bł. Edmunda 
Bojanowskiego w Komorowie odbył 
się festyn rodzinny, który jest tradycją 
przedszkola.

Na festyn przychodzą całe rodziny, 
a także wielu mieszkańców Komo-

rowa. W festynie uczestniczył również 
Krzysztof Grabka, wójt gminy, z żoną Gra-
żyną.

Tradycyjnie festyn rozpoczął się od 
mszy świętej. Po krótkiej przerwie rozpo-
częły się występy dzieci. Jako pierwsze 
występowały najmłodsze przedszkolaki. 
Dzieci tańczyły cha-cha, jive i rock and 
rolla. Otrzymały gromkie brawa. Następ-
nie występowały dzieci starsze.   

Podczas każdego festynu wiele emocji 
wzbudza występ rodziców przedszko-
laków. W tym roku rodzice dla swoich 
pociech przygotowali przedstawienie 
złożone z wielu bajek. Zadaniem dzieci 
było odgadywanie, z jakiej bajki pochodzi 
dana scena. Dzieci bez trudu rozpoznały 
wszystkie prezentowane bajki.  

Organizatorzy przygotowali wiele sta-
nowisk. Dzieci chętnie malowały sobie 
budzie, dużym powodzeniem cieszyło się 
stoisko z fryzjerskie, dziewczynki robiły 
sobie wymyślne fryzury. Można było ska-
kać na trampolinie, kręcić się na karuzeli, 
zjeżdżać z dmuchanego zamku czy pojeź-

dzić na kucyku. Na przedszkolnym ogro-
dzeniu zaczepione zostały wielkie kartki 
do rysowania. Dzieci zdobiły je w przeróż-
ny sposób.

Ogromnym powodzeniem cieszyły się 
letnie kawiarenki, były smaczne ciasta 
i ciasteczka. Można było napić się kawy 
lub herbaty, a nawet zjeść syty obiad. Było 
bowiem stoisko z pieczonym mięsem, 

pieczoną kiełbasą, był chleb ze smalcem 
i ogórki małosolne.

Siostra Fidelis Olek, dyrektor przed-
szkola Sióstr Służebniczek dziękowała ro-
dzicom za ogromne zaangażowanie i po-
moc przy organizacji Festynu Rodzinnego.

Piknik został zorganizowany przy udzia-
le gminy Michałowice.   

Beata Izdebska-Zybała 

Festyn w przedszkolu Sióstr Służebniczek
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W sobotę, 30 maja, odbyła się w Komoro-
wie rodzinna gra terenowa zatytułowana 
„Rodzinny Wagabunda”, którą zorganizo-
wał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Gminy Michałowice (GOPS), we współpra-
cy z firmą  z InterAkcja. 

Zadaniem uczestników gry było dotar-
cie do jak największej liczby punktów 

kontrolnych (maksymalnie 20 punktów) 
rozmieszczonych na terenie Komorowa  
oraz rozwiązanie zadań znajdujących się 
na kartach trzech punktów. – Zadania miały 
różnorodny charakter. Jedno z nich na przy-
kład odnosiło się do zabytkowych komorow-
skich wilii. Zadaniem dla uczestników było  
przejście ulicą Nadarzyńską i Spacerową. 
Przy siedmiu zabytkowych willach, których 
zdjęcia uczestnicy otrzymali na starcie, znaj-
dowały się literki do odrysowania.  Należało 
je dopasować.  Jedno z zdań odnosiło się 
na przykład do  Karola Kazimierza Kurpiń-
skiego, polskiego  kompozytora, (ulica jego 
imienia znajduje się w Komorowie). Było też 
zadanie w lesie, należało ułożyć herb gminy 
Michałowice z  naturalnych materiałów, na 
przykład z patyków, gałązek i liści. A także 
zadanie na Placu Paderewskiego. 

Gra zorganizowana została w ramach 
projektu “Aktywnie do rozwoju”. Jej ce-
lem była  integracja rodzin i mieszkańców 
gminy, wzmocnienie poczucia tożsamości 
z miejscem, w którym żyją mieszkańcy gmi-
ny, a także promocja zdrowego trybu życia.

Rodziny, które dotarły do mety otrzy-
mały nagrody. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom gry terenowej „Rodzinny 
Wagabunda”.

Beata Izdebska-Zybała 

Gra terenowa w Komorowie

13 czerwca 2015 r. odbył się tradycyjnie, 
jak co roku piknik rodzinny w Gminnym 
Przedszkolu w Michałowicach.

Przybyły tłumy. Imprezę oficjalnie otwo-
rzyła dyrektor przedszkola, Renata 

Bontron razem z wójtem gminy Michało-
wice, Krzysztofem Grabką.

Piknik rozpoczął się od występów ta-
necznych zespołów klubu „Zdrowie”, 
prowadzonych przez Dorotę Jastrzębską 
– Sqładziku Maluszki (część członków 

tych zespołów uczęszcza do przedszkola) 
i Sqładziku Mini.  

Długa kolejka stała po watę cukrową. 
Zmęczonych zabawą zapraszała kawia-
renka, w której mamy przedszkolaków 
przygotowały liczne wypieki oraz owoce.

Do zabawy z angielskim na placu zabaw 
zachęcały dwie szkoły języków obcych; 
w fotobudce można było zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcia. Trwały zajęcia przy 
dwóch stanowiskach plastycznych. Moż-
na było pomalować sobie buźki. Dziecia-

ki przeciągały linę. Tatusiowie ze swoimi 
pociechami na barana, z piłkami między 
udami biegli do mety. Mistrzynie hula-ho-
op potrafiły kręcić naraz nawet czterema 
kółkami. Dziewczyny okazały się zdecy-
dowanie lepsze od chłopców

Ogromną popularnością cieszyły się 
gry planszowe. Pan Michał przywiózł ich 
aż 23. Jak podkreślił, w takie gry nie moż-
na grać samemu – dzięki temu wchodzi 
się w relacje towarzyskie, buduje więzi ro-
dzinne. Stąd bierze się renesans gier plan-
szowych.

Przyjechała najprawdziwsza straż po-
żarna – wóz bojowy z OSP w Nowej Wsi. 
Dzieci zwiedzały kabinę samochodu, 
oglądały sprzęt. Odbyło się gaszenie, 
ale nie pożaru, tylko upału.

Na kucykach Johnym oraz Aishy dzieci 
odbywały westernowe przejażdżki.

W międzypokoleniowym kwizie odpowia-
dano na najtrudniejsze pytania, dotyczące 
przebojów, muzyki do filmów, cytatów z fil-
mów.

Dyrektor przedszkola, Renata Bontron 
za zorganizowanie pikniku, za zaangażo-
wanie podziękowała rodzicom oraz swo-
im pracownikom; a najbardziej Katarzynie 
Łupienko z Rady Rodziców. Podziękowa-
ła także wójtowi, Krzysztofowi Grabce za 
współorganizowanie festynu przez gminę, 
dzięki czemu udało się zapewnić więk-
szość animacji dla dzieci. 

Stanisław Szałapak 

Piknik rodzinny w przedszkolu w Michałowicach
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W sobotę, 30 maja, grupa teatralna 
seniorów „Teatralnia” zaprezento-
wała przedstawienie „Kochanek Sy-
billi Thompson”. Premiera odbyła się 
w karczmie „U Wiencka” w Komorowie.

Grupa Teatralna Seniorów  „Teatral-
nia” działa dzięki warsztatom organi-

zowanym przez Stowarzyszenie K40. Za-
jęcia odbywają się w ramach gminnej 
dotacji dla organizacji pozarządowych. 
Adepci aktorstwa spotykali się raz w ty-
godniu i ćwiczyli warsztat aktorski. Ich 
opiekunem merytorycznym i twórczynią 
warsztatów  jest Karolina Skrzyńska. Pod 

jej okiem seniorzy uczyli się podstaw wy-
mowy i emisji głosu.  

Scenariusz do spektaklu powstał na 
podstawie sztuki Marii Pawlikowskiej-
-Jasnorzewskiej. Został opracowany 
przez uczestników zajęć i reżyser spekta-
klu Karolinę Skrzyńską, która przygotowa-
ła również oprawę muzyczną. Scenografię 
zaprojektowały i wykonały: Elżbieta Racz-
kowska z K40 i jej córka Alicja.  

Przedstawienie zatytułowane „Ko-
chanek Sybilli Thompson” jest to jeden 
z ciekawych dramatów Marii Pawlikow-
skiej – Jasnorzewskiej, który powstał 
w 1926 roku. Jest to dramat metafo-

ryczny, który wykorzystuje motyw od-
młodzenia staruszki, a tym samym od-
zyskania szansy przeżycia miłosnych 
uniesień.

W spektaklu wystąpili: Magdalena Ku-
lisiewicz, Zbigniew Kozak, Wiktoria Kule-
sza, Ewa Fabjan, Jolanta Sikorska, Krysty-
na Budzaj, Elwira Martynowicz, Grażyna 
Siczek i Irmina Kniat-Pol. W przedstawie-
niu głosu użyczył znany polski aktor, Łu-
kasz Nowicki.

Przedstawienie bardzo podobało się 
komorowskiej publiczności, aktorzy zo-
stali nagrodzeni wielkimi brawami.

Beata Izdebska-Zybała 

50 rocznica śmierci Marii Dąbrowskiej była 
doskonałą okazją do zastanowienia się 
nad wyzwaniami jakie niesie nam obecnie 
życie.

Koncert otworzyła Katarzyna Walichnowska 
- dyrektor biblioteki w Komorowie, krótkim 

wspomnieniem o autorce oraz życzeniem, aby 
pamięć wielkiej polskiej pisarki, społeczniczki 
i wrażliwego człowieka pozostała w naszych 
sercach i umysłach jak najdłużej.

Wśród publiczności nie zabrakło przewod-
niczącej Rady Gminy Michałowice, Elżbiety 
Biczyk oraz prezesa Stowarzyszenia „Komo-
rowianie”, Lidii Kulczyńskiej-Pilich. Nie zawiedli 
również czytelnicy biblioteki oraz zaproszeni 
przez nich goście.

Propozycja biblioteki w Komorowie dosko-
nale wpisała się w ducha czasu, ale także 
pozwoliła przenieść się myślami w przeszłość 
oraz zaprosiła do zastanowienia się nad wła-
snymi wyborami.

Wiersze Barbary Białowąs, recytowane 
przez samą autorkę stawiały pytanie - dokąd 
zmierzamy, co niesie przyszłość, ale też jak pa-
miętamy lub jak chcemy pamiętać przeszłość.

Doskonały występ zespołu „A My Tacy”, 
kompozycje utworów, gra i śpiew przeniosły 

publiczność w głąb myśli i odczuć, a także po-
zwoliły zagłębić się w siebie.

Według autorki wierszy koncert „Przyjmij 
życia wyzwanie” stawia pytania o kondycję 
współczesnego człowieka, budzi wrażliwość 
postrzegania świata i namysł nad sensem 
istnienia - komorowska publiczność gorąco 
przyjęła tę propozycję, a wśród licznych gło-
sów zachwytu dominowało stwierdzenie, że 

to było najdoskonalej spędzone popołudnie 
w ostatnim czasie.

Po spotkaniu można było nabyć ostatnio 
wydany tomik poezji oraz płyty z nagraniem 
przedstawień zespołu „A My Tacy” zrealizo-
wanych na podstawie wierszy Pani Barbary. 
Publiczności nie trzeba było zachęcać do za-
kupu.      

 Zespół GBP Komorów 

Premiera przedstawienia Grupy Teatralnej Seniorów „Teatralnia”

Koncert z okazji 50 rocznicy śmierci Marii Dąbrowskiej
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19 maja bieżącego roku minęła 50. rocz-
nica śmierci Marii Dąbrowskiej, patronki 
Zespołu Szkół w Komorowie. Z tej oka-
zji odbyła się uroczystości, w których 
uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gmi-
ny Michałowice, Elżbieta Biczyk, prze-
wodnicząca rady gminy, zaproszeni go-
ści, nauczyciele i uczniowie szkoły. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą 
w intencji patronki, a  następnie odbył 

się uroczysty apel. Uczestniczyli w nim za-
proszeni goście, a wśród nich między innymi 
Katarzyna Walichnowska, dyrektor komo-
rowskiej biblioteki im. Marii Dąbrowskiej,  Li-
dia Kulczyńska-Pilich, prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komo-
rowianie” i Lucyna Terlecka, która przyjaźniła 
się z Marią Dąbrowska w latach, gdy pisarka 
mieszkała w Komorowie.

Obchody rocznicowe otworzyła Małgo-
rzata Głodowska, dyrektor szkoły. Mło-
dzież gimnazjalna przygotowała część 
artystyczną - były to występy taneczne 
jak również inscenizacje teatralne frag-
mentów z powieści „Noce i dnie” oraz 
opowiadania „Marcin Kozera”. Odbył się 
również konkurs wiedzy o Marii Dąbrow-
skiej i jej twórczości. 

Marię Dąbrowska wspominała Lucyna Ter-
lecka, która opowiadała o wizytach w domu 
pisarki, o wspólnych spacerach po Komoro-
wie  oraz jej miłości do zwierząt, a w szcze-
gólności do psów i ptaków.

Uroczystość rocznicową poprzedziły kon-
kursy: plastyczny i multimedialny. Najciekaw-
sze prace plastyczne były prezentowane pod-
czas apelu. Krzysztof Grabka wręczył nagrody 
wyróżnionym. Wszyscy uczniowie otrzymali 
w prezencie od Towarzystwa Przyjaciół Miasta 
Ogrodu Komorów „Komorowianie” publikację 
rocznicową, która zawiera fragmenty z Dzien-
ników Marii Dąbrowskiej dotyczące Komoro-
wa. Wyboru dokonała Lucyna Terlecka.

Na zakończenie uroczystości Wojciech 
Bentyn, dyrektor komorowskiego gimna-

zjum podziękował wszystkich za wkład 
w organizację Dnia Patrona, serdecznie 
dziękował Krzysztofowi Grabce, za ufundo-
wanie nagród oraz młodzieży za duże zaan-
gażowanie. 

W organizację Dnia Patrona w komorow-
skiej szkole włączeni byli następujący nauczy-
ciele: Joanna Noska, Daniel Wolborski, Edyta 
Pająk, Ania Górska, Agata Hołody, Kasia Wo-
łek, Ula Osińska, Ewa Filimon, Ewa Libiszew-
ska, Ela Mrowiec.   

Beata Izdebska-Zybała 

Zawody wędkarskie
Klub Wędkarski z Nowej Wsi pod koniec 
kwietnia i maja zorganizował zawody węd-
karskie. 

Jako pierwsze odbyły się zawody  spławi-
kowe, w których wzięło 22 zawodników. 

Niekwestionowanym zwycięzcą został Andrzej 
Nowocień, który złowił około 30 ryb, których 
łączna waga wyniosła 33,62 kg. Drugi był Sta-
nisław Warsztocki, który złowił ryby o łącznej 
wadze 24,30 kg. Trzecie miejsce zdobył Bo-
gusław Kujawa – jego połów to ryby o łącznej 
wadze 16, 09 kg.

W maju miały miejsce zawody spinningowe. 
Wzięło w nich udział 8 wędkarzy. Technika ta 
zakłada aktywny połów ryb. Wędkarz często 
i w różne miejsca rzuca wędzisko. W prze-
ciwieństwie do techniki spławikowej, gdzie 
wędkarz czeka, aż ryba wędrując za pokar-
mem, napłynie na stanowisko łowiącego.

W tym roku zwycięzcą zawodów został Ja-
nusz Warsztocki, który złowił 12 ryb o łącznej 
wadze 13,58 kg. Drugie miejsce zajął Henryk 
Bazga, który złowił 5 ryb o łącznej wadze 10,62 
kg. Trzecie miejsce w zawodach zajął Grze-
gorz Sałkiewicz, który złowił 10 ryb o łącznej 
wadze 9,09 kg. Gratulujemy zwycięzcom! 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami 
wszystkie ryby po zważeniu zostały ponow-
nie wypuszczone do wody.

Zwycięzcy otrzymali puchary, a także 
nagrody rzeczowe, które wręczył Krzysztof 
Grabki, wójt gminy i Marian Bośka, sołtys 
Nowej Wsi. 

Na zakończenie odbyło się wspólne pie-
czenie kiełbasek na ognisku i trzeba przy-
znać, że smakowały wyjątkowo. 

Wszyscy biorący udział w zawodach  

wędkarze to wieloletni członkowie Klu-
bu Wędkarskiego w Nowej Wsi, do 
którego należy przeszło 73 wędkarzy. 
Członkowie opłacają składki, zarybiają 
akwen i dzięki temu mogą łowić ryby. 
W Smugu żyją okonie, szczupaki, kar-
pie i amury. 

Beata Izdebska-Zybała 
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KulturaWydarzenia

W dniach 8-15 maja 2015 roku, z oka-
zji XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bi-
bliotek, w gminnych bibliotekach zo-
stało zorganizowanych wiele spotkań, 
w których licznie uczestniczyli miesz-
kańcy.

Biblioteka w Michałowicach
Inauguracyjnym spotkaniem był wer-
nisaż wystawy malarskiej Doroty Cie-
chomskiej.  Obrazy malarki znakomicie 
oddają urok uchwyconej i zapamiętanej 
chwili. Na wystawie zgromadzonych 
zostało 27 prac artystki. Są to głównie 
obrazy olejne i akrylowe, które przed-
stawiają  między innymi krajobrazy, por-
trety i kwiaty. Wszystkie prezentowane 
prace można było zakupić.

Spotkanie autorskie z Joanna Go-
dlewską było kolejnym wydarzeniem 
przygotowanym przez michałowicką bi-
bliotekę. Autorka, na co dzień pisząca 
pod pseudonimem,  czytała fragmenty 
własnych książek: „Kochanek malut-
ki”, „Miłość? bardzo proszę”, „Bajki 
dla dorosłych”. Wszystko przeplatając 
śpiewem poezji własnego autorstwa do 
muzyki Rosława. Do wspólnego wyko-
nywania utworów zachęcała również 
licznie zgromadzoną publiczność.

Biblioteka zorganizowała dla przed-
szkolaków konkurs recytatorski pt. 
„Wierszyki kilku pokoleń”. W konkurso-
we szranki stanęło 30 uczestników pre-
zentujących klasykę poezji dziecięcej. 
Po naradzie jury zadecydowało o przy-
znaniu wszystkim uczestnikom konkur-
su pierwszego miejsca. 

Podczas spotkania Dyskusyjnego 
Klubu Książki omawiano książkę pol-
skiej pisarki Magdaleny Tulli pt. „Wło-
skie szpilki” oraz wybrane wiersze, 
niedawno zmarłego poety, Stanisława 
Barańczaka.

Warsztaty quillingu to kolejna pro-
pozycja w Tygodniu Bibliotek.  Prowa-
dziła je Magdalena Mosiejczyk-Gołos. 
Quilling to technika tworzenia ozdób 
z papieru polegająca na zawijaniu wą-
skich pasków papieru w różne kształty. 
Uczestnicy  wykonywali  kartki okolicz-
nościowe.    

Piracka noc to propozycja dla dzie-
ci, zorganizowana na zakończenie ty-
godnia w bibliotece w Michałowicach.   
W budynku przy ul. Raszyńskiej 34,  za-
cumował piracki statek  kapitana Roge-
ra  z załogą. Piraci poszukiwali młodych 
adeptów swego zbójnickiego rzemiosła. 
Na wezwanie biblioteki stawiło się 24 
śmiałków, aby poddać się próbie i od-
naleźć skarb Jednookiego Willa. Pirac-
cy adepci musieli wykonać kilka zadań, 
a na zakończenie sotkania odbyła się 
piracka uczta, dzieci mogły wykonać 
sobie pirackie tatuaże oraz nauczyć się 
składania łódek z papieru.

Tak jak w ubiegłym roku, każdy miesz-

kaniec naszej gminy mógł przynieść 
dawno już przeczytane książki i wymie-
nić je na inne.  

Filia  w Nowej Wsi zaprosiła mieszkań-
ców na 2 spotkania. Pierwsze odbyło 
się pod hasłem „Romansem przez epoki 
– czyli spontaniczne czytanie fragmen-
tów wybranych książek”. Przeznaczone 
było dla pań. Podczas drugiego spo-
tkania, filia biblioteki w Michałowicach 
gościła przedszkolaków. Inspiracją do 
wizyty był wiersz Jana Brzechwy „Entli-
czek -Pętliczek”.  Grupa dzieci najpierw 
zwiedziła bibliotekę, dowiedziała się 
czym różni się ona od księgarni, co trze-
ba zrobić by móc wypożyczać lektury,  
czego nie lubią książeczki – czyli jak je 
należy szanować. A następnie na dzieci 
czekał czerwony stoliczek, pleciony ko-
szyczek i czerwone jabłuszka. Po prze-
czytaniu wiersza, gdy dzieci kolorowały 
obrazki, panie przygotowany dla nich 
poczęstunek z jabłek i cukierków.

Biblioteka w Komorowie
Seniorzy kolejny raz,  wspólnie z La-
tarnikiem Polski Cyfrowej odkrywali ta-
jemnice Internetu, zaś młodsi czytelnicy 
nadrabiali zaległości w nauce dzięki po-
mocy wolontariuszy z pogotowia lekcyj-
nego.

W ramach projektu Biblioteka Pełna 
Opowieści, dzieci w wieku przedszkol-
nym poznały legendę o wianie świętej 
Kingi i Jej niezwykłym sercu, którą opo-
wiedziały Agnieszka Dziarmaga-Czaj-
kowska z Fundacji Edukacji Międzykul-
turowej oraz Katarzyna Walichnowska 
z biblioteki w Komorowie. Innym razem 
poznały historię o Zuzance, która po-
szła w kumy do Utopców. Zajęcia prze-
prowadziła Monika Bryzek z Fundacji 
Edukacji Międzykulturowej oraz Justyna 
Zegiel z biblioteki w Komorowie.  

Podczas kolejnego spotkania  piw-
nica biblioteki zamieniła się w warsztat 
rzemieślniczy, podczas spotkania „Ro-
bótki u Pani Marii”, czytelniczki udo-
wodniły, że wystarczy odrobina chęci, 
pasji i humoru żeby stworzyć niepowta-
rzalnie piękne przedmioty.

Wspólnym zakończeniem Tygo-
dnia Bibliotek był  Finał Gminnego 
Konkursu Głośnego Czytania, który 
odbył się w sali multimedialnej Urzę-
du Gminy Michałowice, Do konkur-
su przystąpili uczniowie z gminnych 
szkół. W tym roku dzieci i młodzież 
czytali utwory Marii Dąbrowskiej: kil-
koro fragmenty „Marcina Kozery”, 
fragmenty „Nocy i dni”, „Ptaków” czy 
„Wilcząt z czarnego podwórka”. W ten 
sposób uczczono 50. rocznicę śmier-
ci wybitnej pisarki. Przypominamy:  
M. Dąbrowska mieszkała w Komoro-
wie, gdzie obecnie mieści się siedziba 
tutejszej biblioteki. W ulubionym po-
koju autorki urządzono „Pokój pisarki 
Marii Dąbrowskiej”, w którym znajdują 
się pamiątki po niej: meble, osobiste 
drobiazgi, obrazki malowane jej ręką, 
prezenty jakie otrzymała od znajomych 
i mieszkańców. Dziś komorowska bi-
blioteka stała się miejscem, gdzie nie 
tylko można wypożyczyć książkę, przej-
rzeć najnowszą prasę, czy wypożyczyć 
książki mówione, ale można także sko-
rzystać z nowoczesnych technologii 
oraz spotkać się z ciekawymi ludźmi: 
pisarzami, muzykami, aktorami.
Laureaci gminnego konkursu:
I miejsce – Zuzanna Petyniak, (kl. V   szkoła 
podstawowa w Komorowie); II miejsce  
– Zofia Pilich (kl. III gimnazjum  w Nowej 
Wsi); III miejsce – Katarzyna Ambroziak 
(kl. VI szkoła podstawowa w Michało-
wicach).
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Druk  
i opracowanie  

graficzne:

•  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-Admini-
stracyjnej Szkół 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 
05-816 Michałowice,  
tel. 22 350–91–60, fax 22 350–91–61

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

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

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

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

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

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

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

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

TELEFON ALARMOWY – 112

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

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

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

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

STAROSTWO POWIATOWE 
tel. 22 738–14–00

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ  
I SANITARNEJ 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Wodno–Ściekowej GEA–NOVA Sp. z o. o. 
05–082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 38 
awarie: 697–229–002 
serwis: tel. 695–380–695, 693–860–083

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ 
ADMAR-U – miejscowości: GRANICA, KO-
MORÓW – bez osiedla Ostoja, MICHAŁOWI-
CE OSIEDLE – z wyłączeniem ulic obsługiwa-
nych przez MPWiK; MICHAŁOWICE WIEŚ, 
NOWA WIEŚ, OPACZ-KOLONIA, OPACZ 
MAŁA, PĘCICE, PECICE MAŁE, REGUŁY 
– bez ul. Bodycha (od ul. Regulskiej do ul. 
Rumiankowej), SOKOŁÓW, SUCHY LAS
Całodobowo tel. 501 669 790, 509 204 365
MPWiK – miejscowości : KOMORÓW– tylko 
osiedle Ostoja; MICHAŁOWICE OSIEDLE 
(ulice: 3 Maja, 11 Listopada – od ul. Cichej 
do ul. Szkolnej, Cicha, Dębowa, Jaśminowa, 
Jesionowa, Klonowa, Kościuszki, Kwiatowa, 

Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Ogrodowa, 
Parkowa – od ul. Polnej do ul. Klonowej; 
Partyzantów, Raszyńska – od ul. Jesionowej 
do ul. Szkolnej, Regulska – od ul. Cichej 
do ul. Spacerowej, Rumuńska, Rynkowa, 
Słowackiego, Sportowa, Szkolna, Wojska 
Polskiego, Żytnia) 
Pogotowie MPWiK 784 021 226

OŚWIETLENIE ULICZNE  

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

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

PRZYCHODNIE LEKARSKIE 
•  „Arka” Komorów, ul. Berylowa 34 

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

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

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

WAŻNIEJSZE TELEFONY

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
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

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; 
8 – Utrzymanie dróg; 
9 – Utrzymanie porządku i czystości, 

odpady komunalne; 

10 – Zieleń; 
11 – Numery porządkowe nieru-

chomości i dzierżawa gruntów; 
12 – Podział nieruchomości  

i rolnictwo; 
13 – Planowanie przestrzenne; 
14 – Zamówienia Publiczne; 
15 – Promocja; 
16 – Kultura i sprawy społeczne; 
17 – Zarządzanie kryzysowe.

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

Kasa: 22 350-91-14  
(czynna: pon. 9.15-16.30, wt.-pt. 8.15-15.30,  
w ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 12.00)

Rozliczanie faktur za wodę i kanalizację – 22 350–91–30

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; 

8 – Utrzymanie 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)

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; 

8 – Utrzymanie 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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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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BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GMINY MIChAŁOWICE

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

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; 

8 – Utrzymanie 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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BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GMINY MIChAŁOWICE

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

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