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WARTO PRZECZYTAĆ!
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To było wielkie świętowanie Dni Gminy
Michałowice w 100-lecie odzyskania
niepodległości. Piknikowa atmosfera, moc atrakcji, występy artystyczne
i koncert mega gwiazdy, Beaty Kozidrak i zespołu Bajm.
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okładnie rok minął od ubiegłorocznej
wspaniałej zabawy z okazji Dni Gminy
Michałowice, a plac przy ul. ks. Jerzego
Popiełuszki w Michałowicach ponownie
wypełnił się mieszkańcami naszej gminy.
Piękna pogoda i niezliczone okazje do doskonałej zabawy to znak wyróżniający Festyn Dni Gminy Michałowice, dlatego też
17 czerwca chętnych nie brakowało, a kolejki do stoisk oferujących liczne atrakcje
były tego niezbitym dowodem.
Punktualnie o godz. 13:00 wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka życząc mieszkańcom wspaniałej i niezapomnianej zabawy, dokonał oficjalnego otwarcia festynu,
a jego prowadzenie przekazał aktorowi,
Wojciechowi Asińskiemu.
Jako pierwsi na scenie prezentowali się
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, w tym: prowadzony przez Sławomira Rymuzę zespół kameralny Gradus ad
Parnassum, który zaprezentował „Loch
Morlich” i „Dona nobis pacem”. Następnie
Zosia Bocianowska, Tosia Garbacik, Milena
Gaza, Zosia Gumińska, Helena Kaszewska,
Hania Kieszek i Nina Krasnodębska wykonały piosenkę „Baby Shark”, którą zdobyły
I miejsce w Konkursie Piosenki Angielskiej

w kategorii klas 1 – 3 SP. Po występach
instrumentalno-wokalnych przyszedł czas
na pokaz choreograficzny grupy gimnastyczno–tanecznej Uczniowskiego Klubu
Sportowego prowadzonego przez Magdalenę Kwasiborską i Beatę Jaroszewską.
Kolejne prezentacje znów należały do laureatów Konkursu Piosenki Angielskiej: Zuzanna Folwarska w piosence „Rolling In
The Deep”, Jakub Kowalski w piosence
„Perfect”, Julia Regulska w piosence „Love
Yourself”, Iza Kawycz w piosence „Fight
Song”, Marianna Kalinowska i Mikołaj Bigaj w piosence „Everything Has Changed”
i Aleksandra Kamińska w piosence „Thank
You For The Music”. Występ reprezentantów zespołu szkół ogólnokształcących
w Komorowie zakończył występ instrumentalny Piotra Karolaka–skrzypce i Małgorzaty Gębali–pianino w utworze „Libertango”.
Kilka metrów od sceny na najmłodszych
czekały mega dmuchańce „Magiczny
Dwór”, „Kowboj” i „Football”, na których
radosna zabawa gościła niemal nieustanie.
Tak jak w basenie z piłkami i na rodeo piłce. Nie zabrakło także piłkarskich atrakcji
dla dorosłych. Wystarczy wspomnieć o siłomierzu kopnięcia, stołowych i giga piłkarzykach.
Aktywność to zdrowie, a to można było
sobie sprawdzić w namiocie medycznym,
gdzie trwała akcja „Zdrowa niedziela w Powiecie Pruszkowskim”. Chętni mogli zbadać
poziom cukru, tętna, ciśnienia tętniczego,
a także wykonać badanie spirometryczne
i EKG. W trakcie festynu można było także

Inwestycje
Obecnie prowadzonych jest wiele inwestycji na
terenie naszej gminy - budowane są świetlice,
przebudowywane drogi, powstaje nowa strefa
rekreacji, prowadzonych jest 12 inwestycji sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W szkołach
trwają modernizacje i remonty. Największe
zmiany zostały zaplanowane w komorowskiej
szkole. Tam zostaną przebudowane boiska,
a jedno z nich zimą będzie pełniło funkcję
lodowiska.

s. 8
Taniej w prywatnych żłobkach
Od 1 września rodzice zapłacą znacznie mniej za
pobyt dziecka w niektórych prywatnych żłobkach
mieszczących się na terenie naszej gminy. A to
wszystko dzięki gminnemu dofinansowaniu, które
wyniesie 700 zł miesięcznie na jedno dziecko.

s. 11
Muzyczny Maj
W tym roku, w ramach obchodów 100 lat
niepodległości, odbyły się 4 koncerty cyklu
Muzyczny Maj, w których wystąpili: Hanna
Banaszak, Katy Carr, Śpiewająca Rodzina
Kaczmarków oraz zespół La Pallotina..
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zasięgnąć konsultacji internistycznej, chirurgicznej, rehabilitacyjnej, ginekologicznej,
laktacyjnej i położniczej. Przyszłe mamy mogły się także zapisać do szkoły rodzenia. Nie
zabrakło również pokazów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz miejsca,
w którym specjaliści udzielali porad dotyczących profilaktyki uzależnień i przemocy.
Świetną okazją do wsparcia dzieci ze
Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym było wzięcie udziału w akcji „Uszyj
jasia”. To już kolejna inicjatywa, w której
bardzo chętnie biorą udział mieszkańcy
gminy. Akcję wsparł również wójt, Krzysztof
Grabka, który własnoręcznie „uszył jasia”.
Pod sceną wiwatowała coraz większa
publiczność, a na niej swoje talenty prezentowali uczniowie szkoły podstawowej
w Michałowicach: Justyna Brzeźna, Ania
Brzeźna, Antoni Skubis i Aleksandra Korombel. Piosenkę „To nie ja byłam Ewą”
zaśpiewała Martyna Kizior, a Marta Ślęzak
wykonała utwór „Nie mów mi – nie”. Prezentację szkoły podstawowej w Michałowicach zakończył występ duetu Marta Ślęzak
i Kacper Ślęzak w piosence „Gotowi na
wszystko”.
Tegoroczny Festyn Dni Gminy Michałowice nie skupił się tylko na jednej dyscyplinie sportowej-piłce nożnej, choć ta, z racji
odbywającego się mundialu, była oczywistą. Spore emocje towarzyszyły pokazowi
treningu wu-shu – chińskich sztuk walki
– który poprowadził mieszkający w naszej
gminie Mistrz Polski w Sanda, Adam Woźniak.
Występ kierowanego przez Małgorzatę
Krasowską-Gajownik chóru to już prezentacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.
Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi, a oprócz
chóru wystąpili również: Kuba i Tosia w piosence „Color of your life”, Zosia Zaprzał,
Mikołaj Bigaj-„Perfect” i Julia Sankowska
w piosence z filmu „Pocahontas”.
Ciekawych świata nauki zapraszało laboratorium młodych naukowców, gdzie zaskakującym eksperymentom nie było końca. Natomiast na eksperymenty nie można
było sobie pozwolić w miasteczku ruchu
drogowego. Tu zasady są bardzo jasne,
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a bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc
każdy uczestnik mógł sprawdzić swoją
znajomość zasad i przepisów ruchu drogowego.
Okazji do sprawdzenia swoich umiejętności było znacznie więcej m.in.: na torze
przeszkód „Adrenalina”, ściance wspinaczkowej, eurobungee, kuli sferycznej, bumper
ball i w labiryncie.
Nie zabrakło również stoisk prowadzonych przez pracowników urzędu gminy,
gminnych bibliotek i GOPS-u, a te dały możliwość uczestnictwa w licznych warsztatach,
np.: robienia magnesów na lodówkę, świec
żelowych, czy też zakładek do książek.
W następnej kolejności na scenie wystąpili soliści z „Przylądka Kultury”: Magdalena Grądalska i Jakub Maliszewski oraz zespół „The Boysband”.
O wizualne wrażenia zadbał Teatr Tańca
OBF. Solo jazzowe i trio showdance okazało się niezwykle efektowne, a swoim występem zespół sprawił dużą przyjemność
zgromadzonej publiczności.
Oczywiście w trakcie festynu nie mogło
zabraknąć licznych konkursów, które między występami poszczególnych artystów
prowadził prowadzący, Wojciech Asiński.
Powoli zbliżał się koncert gwiazdy wieczoru, ale zanim to nastąpiło jako pierw-

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

szy support wystąpiły „Czerwone Korale”.
Kierowany przez Renatę Włodarek chór jak
zawsze zaprezentował się wyśmienicie.
Koncert An Dreo e Karina to już podróż
do słonecznej Italii. Artyści zaprezentowali
popularne utwory włoskiej grupy Al Bano
& Romina Power. Piosenki w ich wykonaniu były wyjątkowym przeżyciem nie tylko
dla michałowickiej publiczności, ale i dla
gości specjalnych z Włoch, z burmistrzem
gminy Vico nel Lazio - Claudio Guerriero na
czele.
Skandowanie Beata, Beata, Beata rozpoczęło główny punkt Festynu Dni Gminy
Michałowice 2018. Beata i Bajm to marka
w sama w sobie, więc oczywiście fanów
ich muzyki nie mogło zabraknąć przed sceną w Michałowicach. Największe przeboje
z przed lat, ale i te najnowsze złożyły się
na koncert, który dostarczył niesamowitych
emocji.
Unosząca się pozytywna energia
i uśmiechnięte buzie powracających z festynu mieszkańców to bez wątpienia kolejny dowód na udaną imprezę.
Do zobaczenia na festynie za rok!!!
Korzystając z okazji chcemy bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom zamieszkującym w sąsiedztwie placu przy ul.
Księdza Jerzego Popiełuszki. Dziękujemy
za wyrozumiałość i cierpliwość związaną
z pewnymi niedogodnościami.
Mariusz Marcysiak 
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Absolutorium dla wójta
10 maja br., Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof Grabka
otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.

P

odczas XXXII sesji Rady Gminy Michałowice m.in. punktami obrad było podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia
sprawozdań finansowych za 2017 r. oraz udzielenie Wójtowi
Gminy Michałowice absolutorium za ubiegły rok.
W trakcie głosowań nad obiema uchwałami obecni byli
wszyscy radni.
Za przyjęciem ubiegłorocznych sprawozdań finansowych
było 12 radnych, a 3 - przeciw. Takim samym stosunkiem głosów zakończyło się głosowanie w sprawie udzielenia wójtowi
absolutorium. Tym samym Rada Gminy Michałowice poparła
finansową działalność za 2017 rok wójta Krzysztofa Grabki,
który już po raz 9 uzyskał absolutorium (licząc wszystkie kadencje).
Radni w czasie obrad Komisji budżetu i finansów, Komisji spraw społecznych oraz Komisji gospodarki komunalnej
i przestrzennej mogli szczegółowo przeanalizować sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe gminy
za rok 2017 oraz informację o stanie mienia gminy na dzień 31
grudnia 2017 r., wydając opinię.
Podczas sesji, po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami
tych komisji, jak również stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia br. oraz opinią

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok, radni Gminy Michałowice pozytywnie ocenili działalność wójta, udzielając mu
absolutorium.
UG 

Gmina Michałowice wśród najlepszych gmin
Nasza gmina uplasowała się w czołówce Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego przygotowanego przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej, zajmując w kategorii gmin wiejskich 4. miejsce na Mazowszu oraz
16. - w kraju (wśród 1559 gmin wiejskich)!

P

odczas konferencji dotyczącej zrównoważonego rozwoju Mazowsza, która odbyła się 10 maja br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Krzysztof Grabka,
wójt gminy Michałowice, jako gospodarz jednej z najdynamiczniej
rozwijających się gmin woj. mazowieckiego, został uhonorowany
dyplomem przez marszałka województwa mazowieckiego, Adama
Struzika.
Ranking uwzględniający wszystkie miasta i gminy w Polsce, który został opracowany przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej
pod kierunkiem prof. ndzw. dr hab. Eugeniusza Sobczaka, ma na
celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego, a także promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców.
Samorządy zostały oceniane za pomocą 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. Dotyczą one najważniejszych obszarów rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska,
a są to m.in.: wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca,
liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców
oraz odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej.
W tym roku gmina Michałowice uplasowała się na Mazowszu za
gminami: Lesznowola, Nadarzyn oraz Czosnów.
Zajmowanie przez gminę Michałowice stale wysokiej pozycji
w Rankingu potwierdza dobrą strategię rozwoju gminy.
UG 

www.michalowice.pl

@UGMichalowice
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Koniec roku szkolnego 2018

Nareszcie wakacje! Tak wyczekiwane przez wielu uczniów,
którzy jak najszybciej chcieliby rozpocząć czas wspaniałej
zabawy. Koniec roku szkolnego to także okazja do podsumowań i prezentacji osiągnięć, a tych w tym roku szkolnym było naprawdę sporo.

W

roku szkolnym 2017/2018 ostatni dzień w szkole przypadł na 22 czerwca. Tego dnia odbyły się uroczyste apele, w których uczestniczyli uczniowie wszystkich gminnych
szkół. Było odświętnie, galowo i radośnie.
„Minął rok ciężkiej pracy i cieszy mnie, że w tak wspaniałych nastrojach kończycie rok szkolny i witacie wakacje” – mó-

wił wójt gminy Michałowice, Krzysztof
Grabka podczas uroczystości w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii
Dąbrowskiej w Komorowie. „Niech te
wakacje będą dla was czasem wspaniałej zabawy i odpoczynku, ale przede
wszystkim żebyście spędzili je bezpiecznie”.
W trakcie uroczystości zakończenia
roku szkolnego we wszystkich gminnych
szkołach nie mogło zabraknąć podniosłych chwil związanych z przyznaniem
specjalnych wyróżnień dla najlepszych
uczniów, a jest się czym chwalić.
Uczniowie naszych szkół uczestniczą
w licznych olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Na potwierdzenie
wysokich umiejętności i wiedzy naszych
uczniów niech posłużą wyniki testów gimnazjalnych. J. polski – gmina Michałowice
79%, powiat pruszkowski 73% województwo mazowieckie 70%. Matematyka
– gmina Michałowice 68%, powiat pruszkowski 59%, województwo mazowieckie
55%. Historia – gmina Michałowice 71%,
powiat pruszkowski 64%, województwo
mazowieckie 61%. Przyroda – gmina Michałowice 88%, powiat pruszkowski 78%, województwo mazowieckie 72%. J. angielski – gmina Michałowice 88%, powiat
pruszkowski 78%, województwo mazowieckie 72%.
Przy okazji zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernikaw Nowej Wsi miało miejsce wzruszające pożegnanie dyrektor Ewy Dymury. Ze
szkołą związana od lat, więc łez wzruszenia nie dało się ukryć.
Specjalne podziękowania za lata współpracy dyrektor Ewie Dymurze złożyli: wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, przewodnicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk oraz przedstawiciele
Centrum Usług Wspólnych, Rady Rodziców i sami uczniowie.

Mariusz Marcysiak 

300 zł dla ucznia - program "Dobry start"
Od 1 lipca on-line, a od 1 sierpnia w formie papierowej można składać wnioski uprawniające rodziców dzieci uczących się do otrzymania świadczenia „Dobry Start” .
Dla kogo wsparcie?
la uczniów rozpoczynających we
wrześniu rok szkolny - od 1 klasy
szkoły podstawowej do ostatniej klasy
szkoły ponadgimnazjalnej (do ukończenia przez ucznia 20 roku życia, w przypadku dzieci niepełnosprawnych - granicą jest 24 rok życia) .
Uwaga - świadczenie nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz zerówek szkolnych i przedszkolnych oraz osobom uczącym się
w szkołach policealnych, szkołach
dla dorosłych, a także studentom.
Kiedy i gdzie składać wniosek?

D

4

Wniosek będzie można składać już od
1 lipca on-line przez stronę Ministerstwa
Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz
przez bankowość elektroniczną, a od 1
sierpnia - drogą tradycyjną (papierową)
w budynku Urzędu Gminy Michałowice
przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
Reguły – na parterze w sali obsługi interesantów - stanowisko „GOPS Świadczenia Rodzinne” - od poniedziałku do
piątku w godzinach pracy rzędu.
Termin składania wniosków upływa 30
listopada. Wnioski złożone po upływie
tego terminu nie będą rozpatrywane.
Kiedy rodzina otrzyma wyprawkę?
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W przypadku wniosków złożonych
w lipcu i sierpniu rodziny wyprawkę
otrzymają nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych
w kolejnych miesiącach - gmina będzie
miała maksymalnie 2 miesiące od dnia
złożenia wniosku na jego rozpatrzenie
i wypłatę świadczenia.
Czytaj więcej o programie: www.gops.
michalowice.pl.
UG 
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Gminne inwestycje
INWESTYCJE W TRAKCIE:
· Niedawno rozpoczęła się przebudowa ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii oraz
budowa sieci wodociągowej w tej
ulicy. Zakres prac na ulicy Mokrej jest
bardzo obszerny – zostanie wybudowana sieć wodociągowa, zostanie zmodernizowana sieć energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa oraz (oczywiście)
zostanie położona nowa nawierzchnia.
Inwestycję wykonuje firma FAL-BRUK
Sp. z o.o. Sp. K. z Warszawy. Prace potrwają do końca sierpnia, a ich wartość
wyniesie 1.768.740,00 zł
· Trwa przebudowa odwodnienia w ul.
Kochanowskiego w Granicy. Zakończy się ona do końca lipca. Inwestycję
o wartości 371 460 zł wykonuje firma
Król Józef Zbigniew Usługi Brukarskie
Budowa Dróg.
· W czerwcu rozpoczęła się budowa
strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi wraz z zagospodarowaniem
terenu wokół Smugu. Inwestycję o wartości 2,7 mln zł realizuje firma ZIEL-BUD
Wojciech Rukat. Cały projekt zakłada
stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców. Największa część rekreacyjna
będzie usytuowana w zachodniej części
„Smugu”. Na niej zaplanowano boisko
do siatkówki o nawierzchni trawiastej,
boisko do street ball’a oraz ćwiczeń
workout. Tam też zaplanowano miejsca
na dwa paleniska ogniska oraz altanę
z pomostem. Powierzchnia, na której
powstaje strefa rekreacji, ma blisko 2,5
ha, z czego 86% będzie powierzchnią
przyrodniczo czynną. Zbiornik wodny
Smug, mający 0,8 ha, zachowa aktualną
linię brzegową. Teren zostanie zadrzewiony i zostaną wykonane na nim różnorodne nasadzenia roślinne. Powstaną
alejki spacerowe, będą ustawione ławki
i siedziska oraz kosze na śmieci. Drewniane pomosty, które pojawią się nad
Smugiem, nie będą ingerowały w jego
obszar. Ważną rolą akwenu Smug jest
także wykorzystywanie go przez wędkarzy. Dlatego też północna i południowa część obszaru będzie dostosowana
do uprawiania sportu wędkarskiego.
W tych częściach powstaną jedynie
trakty spacerowe, maksymalnie odsunięte od brzegu oraz z jednej strony trawiasta plaża.
· Rozpoczęła się realizacja inwestycji
pn. „Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy”. Jako pierwsza jest
modernizowana ul. Borówkowa. Obydwie ulice zostaną przebudowane w zakresie odwodnienia oraz nastąpi remont
ich nawierzchni. Inwestycję o wartości
1 548 570 zł prowadzi firma Król Józef

Przebudowa przepustów
nad rzeką Raszynką

Zbigniew Usługi Brukarskie Budowa
Dróg, Opacz-Kolonia.
· Wakacje to czas remontów w szkołach. Rozpoczęły się już w Michałowicach i Nowej Wsi. W Michałowicach
zostanie zmodernizowana część stolarki
okiennej i drzwiowej, szatnia, sala świetlicy, część łazienek i pomieszczenia zerówki. Nastąpi także remont schodów
zewnętrznych przy bloku A i od strony boiska oraz modernizacja skarpy od strony
boiska. Prace o wartości 659 980,38zł
wykona firma Impuls Budownictwo Sp.
z o.o. Natomiast w szkole w Nowej Wsi
zostaną zmodernizowane podłogi drewniane w klasach i na korytarzu, nastąpi
wymiana drzwi, modernizacja łazienek,
przebieralni, podłogi w przejściu, drzwi
p. pożarowych i lamp oświetleniowych.
Modernizację wykonuje firma - JOT-KA
BUD Jacek Kowalski, Piastów. Wartość
prac wyniesie 279 948 zł. Prace potrwają do końca wakacji.
· Trwa budowa tras rowerowych na terenie naszej gminy w ramach I etapu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Do końca roku powstanie
ponad 5,8 km nowych dróg rowerowych,
których wartość budowy wyniesie ponad
4,7 mln zł. Całe przedsięwzięcie będzie
dofinansowane w kwocie 3,7 mln zł ze
środków unijnych. Obecnie budowany jest
najdłuższy odcinek w Pęcicach, wzdłuż
ul. Pęcickiej, na odcinku od ronda przy ul.
Aleja Powstańców Warszawy do istniejącej ścieżki przy ul. Ireny w Komorowie.

www.michalowice.pl

Będzie miał długość 1786 m. Nowa droga
jest budowana wzdłuż ul. Kolejowej, na
odcinku od ul. Szkolnej w Michałowicach
do ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi.
Jej długość ma 872 m . W Michałowicach–Wsi rozpoczęły się prace budowy
trasy w ul. Poniatowskiego – na odcinku
od granicy gminy do ul. Borowskiego (566
m). W ramach programu powstanie także
kolejna w tej miejscowości - wzdłuż ul.
Kasztanowej (986 m) i w Granicy nowa
trasa rowerowa mająca 517 m pobiegnie
wzdłuż ul. Pruszkowskiej, od granicy gminy poprzez ul. Rekreacyjną do istniejącej
drogi przy ul. Głównej. Kolejną inwestycją na terenie naszej gminy będzie budowa ciągu rowerowego o długości 878 m
w Opaczy-Kolonii wzdłuż ul. Środkowej,
na odcinku od istniejącej trasy, poprzez
ul. Ryżową do przystanku WKD.
· Do końca wakacji zostanie zakończona budowa świetlic w Nowej Wsi
oraz w Opaczy-Kolonii. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe na
zewnątrz i wewnątrz budynków.
· Kończy się inwestycja związana
z przebudową przepustów na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi z rzeką Raszynką (na
zdjęciu powyżej).
· Realizowanych jest 12 inwestycji
związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Sieć
wodociągowa budowana jest w ul. Pęcickiej w Pęciach-Ogrodzie, ul. Parkowej w Opaczy Małej, a przebudowywa-
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na jest w ul. Reja w Granicy. Natomiast
sieć kanalizacji sanitarnej przebudowywana jest w Regułach, a budowana jest
nowa w ulicach Stara Droga i Zielna
w Komorowie (Etap I) oraz w ul. Borowskiego w Michałowicach-Wsi. Obydwie
sieci (wodociągowa i kanalizacyjna) budowane są w ul. Barbary, Rekreacyjnej
i Szczęśliwej w Granicy, w ul. Skowronków w Pęcicach Małych, ul. Stokrotek
w Nowej Wsi, w ul. Torfowej, bocznej
od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej
w Regułach, w ul. Czeremchy w Granicy
oraz ul. Pod Borem w Komorowie.
· Prowadzone są prace związane m.in.
płukaniem, czyszczeniem, udrażnianiem oraz monitoringiem sieci kanalizacyjnej, konserwacją rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice
o łącznej długości 8,85 km, modernizowaniem i wymianą nawierzchni bitumicznych.
· Wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne
i chirurgiczne stosowane przy roślinności
wysokiej i niskiej oraz prowadzona jest
pielęgnacja i nasadzenia roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy
Michałowice. Do miejsc, które w ubie-

głym roku zostały ukwiecone, dołączyły
kolejne: w Regułach przy urzędzie gminy, w Granicy przy szkolnym parkingu,
od strony ul. Głównej, w Komorowie na
skrzyżowaniu ul. Alei Marii Dąbrowskiej
i ul. Podhalańskiej, w Michałowicach
przy szkole, od ul. Szkolnej oraz w Michałowicach-Wsi na skrzyżowaniu ul.
Poniatowskiego i ul. Szarej.
· Inwestycja ta co prawda nie jest realizowana przez gminę, ale na nią mieszkańcy czekali od wielu lat. Trwa II etap
przebudowy ul. Regulskiej w Regułach. Jako pierwszy został wyłączony
z ruchu fragment drogi od ul. Bolesława Prusa do Alei Jerozolimskich. Po
przebudowie tego odcinka – będzie
modernizowany ostatni - ul. Stanisława Bodycha do ul. Bolesława Prusa. Po
stronie wschodniej ul. Regulskiej zostanie wybudowany ciąg pieszo - rowerowy, natomiast obecny chodnik zostanie
zmodernizowany. W drodze zostanie
wykonane nowe odwodnienie. Ulica
uzyska nową nawierzchnię. Inwestycję
prowadzi Powiat Pruszkowski, zarządca
drogi. Wykonawcą jest firma Fal-Bruk
z Warszawy.

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE
· Zostały zakończone przebudowy
6 ulic: Baśniowej i Firmowej w Regułach,
Lubuskiej, Kujawskiej i Podlaskiej w Komorowie oraz Polnej w sołectwie Komorów w Komorowie (na zdjęciu powyżej).
· Zakończyła się modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Komorowie, inwestycji która trwała dwa lata. W ubiegłym roku
wymieniono ciąg technologiczny, w tym –
nastąpiła modernizacja budynków, parkingu
oraz ogrodzenia (na zdjęciu obok).

· Przy stacji kolejki WKD w Michałowicach zostały zamontowane nowe
stojaki na rowery. Wcześniej została
utwardzona nawierzchnia na rowerowym parkingu. Inwestycja ta powstała
dzięki porozumieniu naszej gminy z zarządem spółki WKD, który włada tym terenem. Gmina sfinansowała utwardzenie
terenu i zamocowanie 30 nowych stojaków, natomiast WKD - koszt ich zakupu.


SUW Komorów

ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE:
· Przebudowa rowu U-1 obejmująca
budowę kolektora wzdłuż Al. Jerozolimskich na odcinku od ul. Królewskiej
do granicy Południowej Obwodnicy
Warszawy (ul. Ogrodowej) w Regułach;
budowę kolektora od granicy Południowej Obwodnicy Warszawy (ul. Spisaka)
w Opaczy-Kolonii do ul. Sosnkowskie-

go w Ursusie oraz przebudowę rowu
na odcinku od ul. Partyzantów do ul.
Przeciętnej w Pruszkowie. Są to kolejne etapy inwestycji współfinansowanej
przez Pruszków, Piastów, Warszawę i
naszą gminę, których wartość wyniesie
18 721 517,33 zł. Zrealizuje je do końca
tego roku Przedsiębiorstwo Produkcyj-

no-Handlowe „MELIOREX” Sp. z o.o.,
Raczki.
· Budowa sieci wodociągowej w ul.
Parkowej w Opaczy Małej. Koszt inwestycji wynosi: 590 404,24 zł, a zrealizuje ją firma - WOD-KAN Więckowski i
Milewski Sp. J. z Ożarowa Mazowieckiego.

WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE:
· Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w Stacji Uzdatniania
Wody w Komorowie. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wewnątrz
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i na zewnątrz budynku.
· Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach-Wsi. Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie odwodnienia w ul. Parkowej

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

w Opaczy Małej i Michałowicach-Wsi,
na odcinku od ul. Jałowcowej w Opaczy Małej do ul. Borowskiego w Michałowicach-Wsi wraz z włączeniem do ul.
Szarej w Michałowicach-Wsi, na łącznej
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długości 765 m.
· Budowę parkingu „Parkuj i Jedź”–
ETAP II. Przedmiot zamówienia
obejmuje zaprojektowanie oraz
wybudowanie parkingu zgodnie
z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i pracą konkursową. Teren
przeznaczony na inwestycję jest
położony w sąsiedztwie przystanku
kolejowego WKD Reguły oraz Urzędu Gminy Michałowice.
· Modernizacja budynku przedszkolnego w Nowej Wsi. Prace obejmą ro-

boty remontowe i modernizację okien
i podłogi drewnianej w sali „Smerfy” oraz
montaż rolet wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację lufcików w sali „Słoneczka”, modernizację wewnętrznego
ogrodzenia przy schodach wejściowych
oraz modernizację piaskownic.
· Przebudowa boiska przy szkole
w Komorowie - przedmiotem zamówienia jest: przebudowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy szkole
w Komorowie na boisko z funkcją lodowiska, wymiana pokrycia hali namioto-

wej oraz wymiana oświetlenia i osprzętu
sportowego, a także postawienie i montaż budynków kontenerowego, szatniowego i magazynowego (na sprzęt służący utrzymaniu lodowiska) oraz dostawa
sprzętu i osprzętu sportowego.
· Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej oraz remont
dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem
kamienny oraz destruktem bitumicznym.
· Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy. 
UG 

Rower gminny - sezon 2018
Lato w pełni, zachęcamy do korzystania z systemu samoobsługowych wypożyczalni
rowerów. Rower Gminny Michałowice to 7 stacji wypożyczeń i 65 rowerów, w tym
tandemy i rowery familijne, którymi można przewieźć nawet czworo dzieci. Wszystkie
stacje od tego roku wyposażone sa w elektrozamki, które znacznie ułatwiają wypożyczanie/zwrot jednośladów.

S

tacje Roweru Gminnego Michałowice: Reguły - Urząd Gminy Michałowice, WKD Komorów, WKD Michałowice,
strefa rekreacji Michałowice, WKD Nowa
Wieś, WKD Opacz-Kolonia, Zalew Komorowski.
Zasady wypożyczenia - bezpłatne
pozostaje każde wypożyczenie nieprze-

kraczające 12 godzin. Każda kolejna godzina wypożyczenia kosztuje 10 złotych.
Rower można wypożyczyć za pomocą
samoobsługowego terminala zamontowanego przy każdej z sześciu stacji lub
korzystając z aplikacji Nextbike na telefony komórkowe. Stacje będą czynne
do końca listopada br. 
UG 

Prześlij elektronicznie stan licznika
Przypominamy o możliwości elektronicznego przesyłania stanu wodomierzy oraz otrzymywania w miesięcznym rozliczeniu faktury za zużycie wody/zrzut ścieków. Zostanie ona przesłana na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail: https://liczniki.michalowice.pl/.
Po wypełnieniu dostępnego formularza niezwłocznie otrzymają Państwo fakturę na wskazany adres e-mail.
Zachęcamy do korzystania z systemu.

UG 

Aktywne wakacje
Do końca wakacji dzieci mogą aktywnie spędzić czas na strefach rekreacji. Instruktorzy i animatorzy prowadzą gry i zabawy sprawnościowe oraz
konkursy, rozgrywane są mecze.

K

iedy i gdzie? Od poniedziałku do
czwartku, w godz.: 10:00-15:00.
Poniedziałki - Michałowice, ul. Szkolna;
wtorki - Komorów, ul. Kolejowa; środy Reguły, ul. Wiejska; czwartki - Komorów,
ul. Główna, przy zalewie.
UG 

www.michalowice.pl
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Aktualności

Taniej w prywatnych żłobkach
Od 1 września rodzice zapłacą znacznie
mniej za pobyt dziecka w niektórych prywatnych żłobkach mieszczących się na

terenie gminy Michałowice. A to wszystko dzięki gminnemu dofinansowaniu,
które wyniesie aż 700 zł miesięcznie na
jedno dziecko.

W

ójt Gminy Michałowice na początku
marca ogłosił konkurs na realizację
zadania polegającego na organizacji opieki
nad dziećmi do lat 3 w formie niepublicznego żłobka lub niepublicznego klubiku dziecięcego.
Do konkursu zgłosiło się osiem jednostek,
jednak dwie z nich nie uzyskały minimalnej
liczby 75 punktów (żłobek i klub malucha).
Natomiast sześć żłobków w ocenie merytorycznej uzyskało większą lub wymaganą
liczbę punktów. Trzy z nich zlokalizowane są
w Komorowie, dwa w Nowej Wsi oraz jeden
w Regułach.
Żłobki te zaoferowały łącznie 89 miejsc
dla dzieci z gminy Michałowice. Rodzice
w formie opłaty stałej będą wnosili od 300
zł do 500 zł miesięcznie (w zależności od
żłobka), pozostałą wartość (700zł) dofinansuje gmina.
Ważnym czynnikiem w konkursowej
ocenie był miesięczny koszt ponoszony przez rodzica w formie opłaty stałej.
W złożonych ofertach kształtował się on
w wysokości od 300 zł do 700 zł. Ocenie
konkursowej podlegały także kwalifikacje
i doświadczenie kadry, organizacja placów-

ki, a więc godziny jej otwarcia, zajęcia ze
specjalistami, warunki lokalowe, warunki na
placu zabaw i oferta zajęć dodatkowych,
jak również dotychczasowe doświadczenie
żłobka w realizacji zadania.
Warunkiem koniecznym do dofinansowania przez gminę pobytu dziecka w żłobku jest stałe jego miejsce zamieszkania na
terenie gminy oraz rozliczenie przez rodzica
podatku dochodowego za 2017 rok w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i wskazanie
w deklaracji PIT gminy Michałowice jako
miejsca zamieszkania. Tak więc zapisując
dziecko do żłobka, rodzice będą proszeni
o przedstawienie pierwszej strony zeznania
podatkowego za 2017 rok.
Gminna dopłata do żłobków jest znacznym wsparciem rodziców małych dzieci.
Wyłonienie placówek w konkursie pozwoliło
na uwzględnienie wielu potrzeb i preferencji
rodziców, nie tylko tych dotyczących ceny,
ale także lokalizacji (żłobek powinien znajdować się niedaleko domu lub po drodze do
pracy), czy warunków lokalowych i kadrowych (nie może być zbyt duży, gdyż dzieci
nie będą indywidualnie traktowane i będą
częściej chorowały; powinien mieć także
dobrą kadrę i smaczne jedzenie). Kryteria
oceny pozwoliły jednocześnie na zapewnienie dobrej jakości świadczonej opieki.
Lista żłobków – w artykule na stronie:
www.michalowice.pl.
UG 

Szybki Internet
w mazowieckich gminach
W związku z przystąpieniem Gminy Michałowice do powołanej z inicjatywy
Orange i podwarszawskich gmin Mazowieckiej Unii Światłowodowej przekazujemy informację o dalszych krokach
w projekcie, którego celem jest budowa
na terenie województwa mazowieckiego inwestycji światłowodowych z dofinansowaniem UE w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Z

asięg inwestycji obejmie wskazane
przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) tereny, pozbawione obecnie
możliwości korzystania z Internetu o przepustowości 30 Mb/s (tzw. białe plamy na
mapie dostępu do szerokiego pasma). Są
one zdefiniowane poprzez punkty adresowe (gospodarstwa domowe).
W ramach projektów POPC inwestycja realizowana jest do granicy działek, na których
znajdują się budynki mieszkalne (zabudowa
jednorodzinna). Jeżeli mieszkańcy – poprzez
złożenie deklaracji – wyrażą zainteresowanie
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doprowadzeniem światłowodu do budynku,
po zakończeniu inwestycji POPC Orange wykona przyłącza na własny koszt.
Decyzja o zwiększeniu zasięgu inwestycji poza zakres realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest
każdorazowo uzależniona od liczby zebranych deklaracji zainteresowania usługami
oraz zgód na dostęp do budynków, gwarantujących opłacalność inwestycji zgodnie
z przyjętymi w Orange standardami.
W związku z powyższym na stronie gminy znajduje się deklaracja do wypełnienia
przez wszystkich mieszkańców zainteresowanych podłączeniem swojego domu do
sieci światłowodowej Orange, zarówno w ramach POPC, jak i ze środków Orange Polska.
Druki deklaracji oraz urny na wypełnione
deklaracje znajdować się będą od 27 czerwca br. w następujących punktach na terenie
Gminy:
1. Urząd Gminy Michałowice w Regułach,
Aleja Powstańców Warszawy 1, sala obsługi interesantów – parter.;

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

2. Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice, ul. Raszyńska 34, Michałowice (w lipcu
nieczynna ze względu na przerwę techniczną, zapraszamy ponownie od 3 sierpnia);
3. Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii
Dąbrowskiej w Komorowie ul. Kraszewskiego 3, Komorów.
Druk wypełnionej deklaracji można również przesłać na adres: Orange Polska,
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, zaś zdjęcie lub skan podpisanej deklaracji na adres mailowy: mazowiecka.unia@
orange.com

UG 
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Prawo miejscowe

Uchwały Rady Gminy Michałowice
XXXI sesja – 21 marca 2018 r.
Uchwała nr 390
Dokonano zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 Nr
XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Dochody budżetu oraz
wydatki zostały zwiększone o kwotę 100 000 zł. Dochody zwiększyły się z tytułu otrzymanego z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku VAT za 2017 rok. Natomiast wydatki zostały zwiększone na
realizację następujących zadań: budowa ul. Firmowej w Regułach (najniższa oferta przekraczała zabezpieczone dotąd środki)
oraz wykonanie dodatkowego opracowania związanego z zadaniem „Budowa parkingu parkuj i Jedź” Po dokonaniu zmian budżet gminy wynosi:
a) dochody 133 375 209, 40 zł,
b) wydatki 143 433 527,94 zł,
c) deficyt 10 058 318,54 zł - zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz z wolnych
środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Uchwała nr 391
Na podstawie tej uchwały został dokonany podział gminy na
15 okręgów wyborczych oraz zostały określone numery, granice oraz liczba radnych wybierana w poszczególnych okręgach.
Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie www.bip.michalowice.pl
Uchwała nr 392
Na podstawie tej uchwały został dokonany podział gminy na 11
stałych obwodów głosowania. Zostały określone numery, granice
oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Szczegółowy
wykaz znajduje się na stronie www.bip.michalowice.pl
Uchwała nr 393
Rada gminy przyjęła Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie nasze
gminy.

XXXII sesja – 10 maja 2018 r.
Uchwały nr 394 i nr 395
Rada gminy zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminy Michałowice za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Michałowice za rok 2017 oraz udzieliła wójtowi gminy absolutorium za 2017 r. (więcej piszemy na str. 3)
Uchwały nr 396 i nr 397
Dokonano zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 Nr
XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Dochody budżetu
zostały zwiększone o kwotę 1 152 265 zł, natomiast wydatki
o kwotę 9 539 740 zł. Dochody uległy zwiększeniu m.in. z tytułu otrzymania z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku VAT za
2017; dofinansowania przez Panattoni Development Europe budowy odcinka drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul Piachy
w Pęcicach oraz zwiększonej subwencji oświatowej. Natomiast
wydatki uległy zwiększeniu z przeznaczeniem m.in. na inwestycje
wodociągowe i kanalizacyjne, inwestycje drogowe, przebudowę
infrastruktury społecznej (m.in. przebudowa boiska, budowa budynków socjalnych czy przebudowa i dostosowanie budynku do
potrzeb Dziennego Domu Seniora), na pielęgnacje zieleni i modernizację oświetlenia ulicznego. Po dokonaniu zmian budżet
gminy wynosi:
a) dochody 134 529 844, 40 zł,
b) wydatki 152 975 637,94 zł,
c) deficyt 18 445 795,54 zł - zostanie on sfinansowany przychodami 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 zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022.
Uchwała nr 398
Rada gminy dopuściła możliwość dokonywania zapłaty podatków i innych opłat kartami płatniczymi, które dołączą do pozostałych możliwość regulowania należności, jak zapłata gotówką w kasie urzędu, u inkasenta, opłaty gotówką na poczcie lub
w banku oraz bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu.
Uchwały nr 399 i nr 400
Rada Gminy udzieliła Powiatowi Pruszkowskiemu pomocy finansowej i rzeczowej. Pomoc finansowa w kwocie 850 tys. zł została przeznaczona na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy
ul. Komorowskiej i Pruszkowskiej na odcinku od ul. Pogodnej
w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy (I etap – od ul. Re-

www.michalowice.pl

kreacyjnej do ul. Lawendowej w Granicy). Natomiast pomoc rzeczowa obejmuje zaprojektowanie i wykonanie w 2018 r. chodnika
w ul. Parkowej w Pęcicach na odcinku od ul. Sokołowskiej do ul.
Księdza Michała Woźniaka (wartości 500 tys. zł)
Uchwała nr 401
Rada gminy zmieniła załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIII/289/2013
Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 20142018. Uległy w nim zmianie nakłady rzeczowe na remonty w lokalach mieszkalnych.
Uchwała nr 402
Zgodnie z nowymi przepisami Karty Nauczyciela i prawa oświatowego rada gminy ustaliła zasady rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasady udzielania
i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy.
Uchwały nr 404 i nr 405
Rada gminy ustaliła liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia:
· poza miejscem sprzedaży dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych: 1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
w liczbie 50 zezwoleń, 2) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości
alkoholu (z wyjątkiem piwa) w liczbie 50 zezwoleń, 3) powyżej
18% zawartości alkoholu w liczbie 50 zezwoleń
· do spożycia w miejscu sprzedaży dla poszczególnych rodzajów
napojów alkoholowych: 1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na
piwo w liczbie 20 zezwoleń, 2) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w liczbie 20 zezwoleń, 3) powyżej
18% zawartości alkoholu w liczbie 20 zezwoleń.
Uchwała nr 407
Na terenie gminy ustalono zakaz sprzedaży napojów alkoholowych pomiędzy godziną 22:00 a 6:00, które przeznaczone są do
spożycia poza miejscem ich sprzedaży.
Uchwały nr 408, nr 409, nr 410 i nr 414
Rada gminy wyraziła zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy
na kolejne 3 lata z dotychczasowymi dzierżawcami: części działki
ewidencyjnej o nr 1/6 położonej w Nowej Wsi (uchwała nr 408),
części działki nr 654 położnej w Granicy (uchwała nr 409); części działki nr 477/3 położonej w Opaczy-Kolonii (uchwała nr 410)
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Prawo miejscowe

oraz nieruchomości o nr 626 w Regułach (uchwała nr 414).
Uchwała nr 411
Rada gminy wyraziła zgodę na przedłużenie umowy użyczenia
na kolejne 3 lata nieruchomości gruntowej stanowiąca działkę
ewidencyjną nr 755, która położona jest w Regułach, dotychczasowym użytkownikom.
Uchwała nr 412
Rada gminy wyraziła zgodę na zbycie lokalu mieszkalnego nr
302, położonego w budynku przy ul. Generała Władysława Andersa 29 o pow. 17,02 m2, do którego gmina nabyła prawo własności w wyniku praw spadkowych. Lokal był w złym stanie,
przeznaczony do remontu.
Uchwała nr 413
Rada gminy wyraziła zgodę na nabycie przez gminę prawa własności części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid.
252/1 o powierzchni 0,0123 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów. Działka ta została wydzielona jak działka wewnętrzna przeznaczona do połączenia z działką nr ewid. 253/1,
stanowiącą gminną drogę wewnętrzną.
Uchwała nr 415
Rada gminy upoważniła wójta gminy do zawarcia na okres 6 lat

umowy dzierżawy z Warszawską Koleją Dojazdową Sp. z o. o.,
dotyczącej działki ewidencyjnej nr 716/25 oraz części działki ewidencyjnej nr 716/28, położonych w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle na cele związane z realizacją działań w zakresie
kultury i pomocy społecznej.
Uchwała nr 416
Rada Gminy istniejącej drodze stanowiącej działkę ewid. nr 394,
położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Wieś, nadała
nazwę: „Radości” (ulica prostopadła do ul. Szarej i ul. Wesołej)
Uchwała nr 417
Rada Gminy przekazała Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego w Pruszkowie (organ właściwy) skargę mieszkanki gminy na zaniedbania i nienależyte wykonywanie zadań przez
wójta gminy, które dotyczą nieruchomości przy ul. Mazurskiej 67.
Uchwała nr 418
Rada Gminy ponownie rozpatrzyła skargę na działanie wójta
skierowaną przez jedną z mieszkanek. Uznała ją ponownie za
bezzasadną.
Uchwała nr 419
Rada gminy, ze względów formalnych, nie rozpatrzyła anonimowej skargi na działania wójta.

XXXIII sesja – 15 czerwca 2018 r.
Uchwała nr 420
Rada gminy zatwierdziła do realizacji projekt Klub Świetliki, który
zostanie dofinansowany w 93% ze środków unijnych. Projekt będzie realizowany na terenie naszej gminy w okresie 24 miesięcy
- sierpień 2018-lipiec 2020. Jego wartość wyniesie 468 217,50.
Będzie realizowany przez GOPS. Celem projektu jest wsparcie
55 dzieci i młodzieży oraz 20 opiekunów poprzez rozwój placówki wsparcia dziennego.
Uchwały nr 421 i nr 422
Dokonano zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 Nr
XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Dochody i wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 93 532,65 zł. Zmiany wynikały m.in. z konieczności zabezpieczenia w budżecie środków
dla wszystkich wnioskodawców, którzy spełnili wymogi formalne związane z przystąpieniem do Programu „Dotacji na zmianę
ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne)” oraz zabezpieczenia środków na rozpoczynający się projekt „Klubu Świetliki”. Po dokonaniu zmian budżet gminy wynosi:
a) dochody 136 465 220, 46 zł,
b) wydatki 154 911 014,00 zł,
c) deficyt 18 445 795,54 zł - zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz z wolnych
środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.
W związku z planowanymi zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej zostały wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022.

Uchwała nr 423
Rada Gminy dokonała poprawek w uchwale nr 402 podjętej na
poprzedniej sesji rady gminy, które spowodowane uwagami jakie
zostały przekazane przez Biuro Nadzoru Prawnego Wojewody
Mazowieckiego.
Uchwała nr 424
Rada Gminy Michałowice przyjęła następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie gminy - punkt sprzedaży alkoholu do spożycia
w miejscu i poza miejscem sprzedaży nie może być usytuowany bliżej niż:
· 100 metrów w odległości mierzonej wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do wejścia do obiektu chronionego, a gdy obiekt jest ogrodzony do wejścia na teren posesji:
a) szkół i przedszkoli, b) wydzielonych placów zabaw dla dzieci, c) obiektów sakralnych, domów modlitw i cmentarzy.
· 30 metrów w odległości mierzonej wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych punktu sprzedaży lub podawania
napojów alkoholowych do wejścia do przystanków WKD.
Uchwała nr 425
Rada Gminy zatwierdziła scalenie i podział nieruchomości, którego postępowanie zostało wszczęte na wniosek większości właścicieli gruntów mieszczących się w Nowej Wsi (działki nr 604,
605, 606, 607, 608 i 609).

UG 

Dotacja na wyminę pieca
1 czerwca br. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji
na zakup pieca gazowego, który zastąpi obecnie użytkowany piec spalający paliwo stałe (węgiel, drewno,
koks).
nioski można było składać od 19
kwietnia. Wpłynęło ich 55. Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania

W
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umów (30 już jest podpisanych), część
wniosków jest jeszcze weryfikowana, do
części mieszkańcy przynoszą uzupełnienia dokumentacji. Aby uzyskać dotację
w wysokości 7 tys. złotych osoby, które
przystąpiły do programu, mają czas na
wymianę pieca i złożenie wymaganej dokumentacji rozliczeniowej do 15 października br. 
UG 
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Wydarzenia

Muzyczny Maj w gminie Michałowice
W tym roku, w ramach obchodów 100 lat niepodległości, odbyły się 4 koncerty cyklu Muzyczny Maj. W sali multimedialnej
urzędu gminy wystąpiła gwiazda największego formatu polskiej estrady, Hanna Banaszak oraz brytyjska piosenkarka polskiego pochodzenia, Katy Carr. W kościele w Michałowicach wystąpiła Śpiewająca Rodzina Kaczmarków, natomiast na placu
Ignacego Paderewskiego w Michałowicach - La Pallotina.

12 maja – Katy Carr

J

ak mówi o sobie jest brytyjską artystką o mocnych polskich
korzeniach, tak mocnych, że gdzie tylko jest, tam sławi polską historię.
Silnego przywiązania artystki do Polski i polskiej historii
nie zabrakło również podczas sobotniego koncertu, na który mieszkańców gminy zaprosił wójt, Krzysztof Grabka. „Dzisiejszy koncert jest przykładem na to, że Polacy żyjąc daleko
w świecie pamiętają o Polsce i jej historii. Tak jak Katy Carr,
która jest ambasadorką polskiej kultury i historii”– mówił wójt
gminy Michałowice, Krzysztof Grabka.
Silny brytyjski akcent i stylizacja z czasów II wojny światowej, to chyba najbardziej rozpoznawalne elementy Katy Carr.
Słuchając jej wykonań z łatwością można rozpoznać podobieństwo do innej znanej Kate, Kate Bush. Głos, który niemal
natychmiast wprowadza słuchacza w stan muzycznej uczty.
W trakcie sobotniego koncertu Katy Carr zaprezentowała
utwory z płyt: „Paszport” i „Polonia”, które są swego rodzaju
hołdem dla polskich żołnierzy walczących na tak wielu frontach II wojny światowej. Był „Wojtek”, czyli piosenka opowiadająca historię niezwykłego żołnierza, niedźwiedzia Wojtka,
który wsławił się noszeniem skrzyń z amunicją w bitwie pod
Monte Cassino. Były również: „Motylek”, „Alicja” i „Mała, Little Flower”. Oczywiście na koncercie nie mogło zabraknąć
najbardziej znanych polskich pieśni patriotycznych i utworów z okresu II wojny światowej m.in.: „O mój rozmarynie”,
„Czerwone maki na Monte Cassino”, „Dziś do Ciebie przyjść
nie mogę”, „A ja sobie gram na gramofonie”.

Koncert Katy Carr nie był wyłącznie prezentacją pieśni i piosenki. Podczas występu artystka wielokrotnie prezentowała
bardzo szczegółowe i obszerne informacje na temat Polaków
walczących o niepodległość naszej ojczyzny. A przypomnijmy, że w dniu koncertu tj.12 maja, obchodziliśmy 83. rocznicę
śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego.

20 maja - Śpiewająca Rodzina Kaczmarków

M

uzyka w tej rodzinie zakorzeniona jest od pokoleń. Dziadkowie, rodzice, a teraz dzieci. Wszyscy śpiewają i to jak.
Można było się o tym przekonać podczas koncertu, który
w niedzielę, 20 maja, odbył się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Michałowicach. Był to koncert, który
odbył się w ramach „Muzycznego Maja”, ale tegoroczna edycja przypadła w szczególną rocznicę tj. 100-lecie odzyskania
niepodległości, więc w występie rodziny Kaczmarków nie mogło zabraknąć odniesień do rocznicy.
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Iwona Kaczmarek – sopran liryczny, Piotr Kaczmarek – tenor dramatyczny i synowie: Wojciech – baryton i Adam – tenor
zaprezentowali najpiękniejsze pieśni, które przeniosły publiczność do pięknego świata śpiewu i muzyki.
Umuzykalnioną rodzinę Kaczmarków mieszkańcy naszej
gminy mogli już poznać podczas ubiegłorocznego koncertu
noworocznego, jednak wówczas przed publicznością wystąpili jedynie rodzice. Tym razem w pełnym składzie artyści zaśpiewali szereg utworów, które zostały zaprezentowane w trzech
częściach. Pierwsza była związana z walką o niepodległość, a
znalazły się w niej takie utwory jak: „Modlitwa obozowa”, „Biały krzyż”, „Ojczyzna ma”, „Póki Polska żyje w nas” i „Skrzydła”
W drugiej części artyści zaśpiewali najpiękniejsze piosenki
o matce: „O matce pieśń”, „Mamma”, „List do matki”, „Nie
ma jak u mamy”, „Moja matko”. Część trzecia niedzielnego
koncertu to już największe musicalowe przeboje, a w tym: „My
way”, „Put your head”, „Last Waltz”, „Can’t help falling in love”
i „Daj mi siebie”.
W trakcie koncertu nie zabrakło również wspólnego śpiewania z publicznością. Artyści zaprosili mieszkańców do wspólnego wykonania piosenki „Usta milczą, dusza śpiewa”.
Obserwując publiczność zgromadzoną w kościele WNMP
w Michałowicach bez wątpienia można powiedzieć, iż dobra muzyka wprowadza słuchaczy w stan zachwytu, czego
dowodem były gromkie brawa po każdym prezentowanym
utworze.
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27 maja – Hanna Banaszak

C

hoć jest gwiazdą największego formatu, do której inni artyści
odnoszą się z ogromnym uznaniem, to sama o sobie mówi
z wrodzoną i wdzięczną skromnością: „mało znana autorka i piosenkarka”. Hanna Banaszak, bo o niej mowa, wystąpiła w minioną niedzielę, 27 maja, z wyjątkowym koncertem w sali multimedialnej urzędu gminy.
Wszystkie organizowane w naszej gminie wydarzenia kulturalne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, jednak
niedzielny koncert zgromadził ogromną rzeszę fanów tej wyjątkowej artystki. Hanna Banaszak wystąpiła w ramach cyklu
„Muzyczny Maj”, a także uświetniła gminne obchody 100-lecia
odzyskania niepodległości. To było naprawdę niezwykłe prze-

życie, na które mieszkańców gminy Michałowice zaprosił wójt,
Krzysztof Grabka.
Pochodząca z Poznania piosenkarka błyskawicznie skradła serca michałowickiej publiczności. Jej niepowtarzalny głos, jazzowa
nuta i te niezwykłe kompozycje, to bez wątpienia gwarancja wyjątkowych doznań muzycznych. Wprawdzie w trakcie występu artystka podkreślała, że interesuje ją różnorodność i chce przedstawiać
coraz to nowsze utwory, to oczywiście nie mogło też zabraknąć
znanych i lubianych piosenek z wcześniejszych lat twórczości.
Utwory Jerzego Wasowskiego, Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty, Agnieszki Osieckiej to ledwie fragment tego czego
można było wysłuchać podczas niedzielnego koncertu. Koncertu, w trakcie którego artystce towarzyszyli: Andrzej Mazurek –
instrumenty perkusyjne, Zbigniew Wrombel – kontrabas i Jacek
Szwaj – fortepian.
Wprowadzona w wyśmienity nastrój publiczność nawet się
nie zorientowała, kiedy minęło niemal półtorej godziny muzycznej przygody. Czas na podziękowania, które Hannie Banaszak
w imieniu zgromadzonych w sali multimedialnej urzędu gminy
złożył wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka.
Oczywiście przepiękne kwiaty i owacja na stojąco zachęciły
artystkę do występów na bis, które dostarczyły publiczności wiele dodatkowej radości. Po koncercie była też okazja na autograf
z dedykacją, które Hanna Banaszak rozdawała na okolicznościowych afiszach.
Owacja na stojąco kończyła koncert, ale zanim to nastąpiło,
w imieniu publiczności oraz własnym wójt gminy Michałowice,
Krzysztof Grabka złożył artystom serdeczne podziękowania za
wspaniały i wyjątkowy występ, który uświetnił gminne obchody
100-lecia odzyskania niepodległości.

31 maja - La Pallotina

W

ieczór Uwielbienia - tak zatytułowany był czwartkowy koncert w Komorowie. Na letniej scenie na Placu Ignacego
Jana Paderewskiego wystąpił zespół La Pallotina, który zgromadził wielu mieszkańców Komorowa i okolic.
Zespół La Pallotina tworzą muzycy: Andrzej Daniewicz, Witek Wilk, Dominik Sławiński i Piotr Szewczenko. Podczas komorowskiego koncertu, muzykom towarzyszyła Gosia Orzechowska - śpiew. Członkowie zespołu mówią o sobie, że są
muzykami, którzy grają autorską muzykę z gatunku christian
rock and worship. I dodają, że w duchu świętego Wincentego Pallottiego postrzegają swój cel: ożywiać wiarę i rozpalać
miłość.
Koncert odbył się w Komorowie, w Boże Ciało, czyli dzień,
kiedy kościół katolicki czci najświętsze Ciało i Krew Chrystusa.
Zatem występ zespołu miał świąteczny charakter. Mieszkańcy
gminy przybyli z kocami, stołeczkami, krzesełkami i leżakami.
Wygodnie i w otoczeniu pięknej zieleni oddali się słuchaniu
wspaniałej, kontemplacyjnej muzyki. W koncercie uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice z żoną, a także
radni, m.in.: Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady i Agnieszka Paradowska, radna z Granicy. Koncertu wysłuchał również
ksiądz Andrzej Perdzyński, proboszcz komorowskiej parafii
i ksiądz Bartosz Skawiński, wikariusz, a także Siostry Misjonarki, które przybyły licznie z pobliskiego zgromadzenia. Wielu
uczestników koncertu, w tym młodych ludzi, świetnie znało
teksty prezentowanych piosenek i wspólnie z wykonawcami
śpiewało i modliło się.
Artyści śpiewali między innymi utwory: Miłość czysta pokona
wszystko, „Cudowne drogi Pana”, Uśmiechnij się – uśmiechem
też można modlić się, piosenkę o duchu świętym. Na zakończe-
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nie koncertu, który trwał przeszło dwie godziny, artyści zaśpiewali: Bóg jest miłością. A potem było jeszcze „Ave Maria i Apel
Jasnogórski”.
Beata Izdebska-Zybała, Mariusz Marcysiak 
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Działo się...

50 lat Koła Emerytów w Komorowie

W sobotę, 14 kwietnia, komorowskie Koło
nr 1 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów obchodziło jubileusz
pięćdziesięciolecia istnienia. Z tej okazji
odbyło się uroczyste spotkanie, w którym
uczestniczyli seniorzy, wójt gminy - Krzysztof Grabka z żoną, lokalni samorządowcy,
a także ksiądz prałat Andrzej Perdzyński.

K

omorowskie Koło Emerytów, Rencistów
i Inwalidów jest najstarszym kołem w naszej gminie. Zostało zawiązane w 1968 roku
i w sobotę, 14 kwietnia, obchodziło okrągłą 50.
rocznicę działalności. Na uroczystym obiedzie
z okazji jubileuszu, zebranych gości powitał
przewodniczący Koła - Henryk Rybkowski. Następnie przypomniał trochę historii. Powiedział,
że w dniu zawiązania Koła do związku zapisało
się ponad dziewięćdziesiąt osób, a pierwszym

przewodniczącym był Henryk Albin. Ponadto
Henryk Rybkowski przypomniał panią Felicję
Ćwilichowską, która była przewodniczącą od
2003 roku do śmierci, w sierpniu 2016 roku.
Wraz z mężem, Janem, przeszło 13 lat pracowali społecznie na rzecz komorowskiego
Koła. Obecna na spotkaniu Ewa Adamczyk,
przewodnicząca Koła Rejonowego w Michałowicach, powiedziała, że w imieniu wszystkich
emerytów złożyła na grobie małżonków wiązankę kwiatów.
Z okazji pięćdziesięciolecia istnienia Koła
zostali wyróżnieni seniorzy, którzy przeszło
dwadzieścia lat uczestniczą w pracach i funkcjonowaniu związku. I tak, nagrodami oraz dyplomami z podziękowaniem wyróżnione zostały panie: Wanda Chochel, Teodozja Dąbroś,
Zofia Górska, Janina Jamroża, Stanisława Rozalska, Dana Rowińska, Krystyna Przybylska

i Henryka Górska. Gratulacje i życzenia dalszych pięćdziesięciu lat takiego wspaniałego
funkcjonowania, wyróżnionym seniorom złożył
Krzysztof Grabka, wójt gminy. Co więcej, przekazał haftowany dyplom z godłem gminy upamiętniającym tę rocznicę oraz, życząc stu lat
- bukiet stu czerwonych róż. Do życzeń przyłączyła się radna - Hanna Brzeska-Kalczuk, która
w imieniu wszystkich radnych życzyła zdrowia,
pogody ducha i radości na wiele lat. Życzenia
w imieniu Zarządu Osiedla Komorów złożyła
Hanna Barlak, a także Małgorzata Pachecka,
prezes Towarzystwa Komorowianie. Życzenia
koleżankom i kolegom seniorom przekazała
także Ewa Adamczyk, przewodnicząca Koła
Rejonowego w Michałowicach, która życzyła
wszystkim, aby: „to koło dalej się toczyło”.
Potem nastąpiła cześć artystyczna, zwyczajowo wystąpili uczniowie komorowskiej szkoły,
którym towarzyszył, akompaniując na gitarze,
dyrektor szkoły podstawowej - Sławomir Rymuza. Dużą atrakcją dla seniorów był występ
zespołu ludowego Kumy z Komorowa. Po
krótkim koncercie nastąpił moment wspólnego śpiewania. Atmosfera była bardzo radosna.
Seniorzy bawili się – czcząc okrągłą rocznicę.
Warto dodać, że członkowie związku zapraszają na regularne spotkania dwa razy w tygodniu: we wtorki, w godzinach: 10:00-12:00
i w czwartki, w godzinach: 15:00-17:00. Miejsce spotkań - szkoła w Komorowie, ul. Aleja
Marii Dąbrowskiej 12/20 (wejście do gimnazjum - salka w piwnicy).
Od wielu lat spotkania opisywane są w kronice Koła. Obecnie kronikę prowadzi pani Bogumiła Zatorska, która każde spotkanie skrupulatnie opisuje, wzbogacając opis zdjęciami.

Beata Izdebska-Zybała 

Dzień Matki u michałowickich seniorów
„Jest jedna miłość, która nie liczy na
wzajemność”. To miłość matki, mamy,
mamusi. Słowa wypowiadane przez
dzieci na całym świecie.

B

ez względu na język, w jakim te słowa są wypowiadane, bez względu na
wiek, płeć, pochodzenie, czy też wiarę. W
każdym miejscu na świecie, w każdej szerokości geograficznej miłość matki jest zawsze piękna i bezwarunkowa. Oczywiście
w dniu jej święta nie można zapomnieć
o życzeniach, a właśnie z tej okazji w sobotę, 19 maja, w sali przy ul. Raszyńskiej
34 w Michałowicach spotkali się seniorzy
z Koła nr 2 Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów.
To było wyjątkowe spotkanie, czas wspomnień dzieciństwa i pięknych, beztroskich
chwil, kiedy to właśnie mama się o wszystko
troszczyła.
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Przybyłych gości powitała przewodnicząca
koła, Teresa Sładek, a wśród nich byli między
innymi: przewodnicząca Rejonowego ZERiI,
Ewa Adamczyk i radny, Eugeniusz Hanc. Niestety ze względu na obowiązki, w spotkaniu
nie mógł wziąć udziału wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, ale przesłał słowa
uznania i życzenia dla wszystkich matek i ojców. W imieniu wójta list odczytała Antonina
Płodzik, a radny, Eugeniusz Hanc symbolicznie na ręce przewodniczącej koła, Teresy Sładek złożył piękny bukiet wiosennych kwiatów
dla wszystkich mam.
Po życzeniach przyszedł czas na występ
artystyczny chóru „Michałowiczanka”. Na
tą wyjątkową okazję Piotr Gwiazdecki wraz
z chórem przygotowali najpiękniejsze pieśni
związane z matką, dla matki i o matce. Było
podniośle, wzruszająco i radośnie.
Każda mama zasługuje na wszystko, co
najlepsze, dlatego też, czy jesteśmy małym
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dzieckiem, młodzieńcem, czy dorosłym człowiekiem pamiętajmy, że 26 maja to wyjątkowy dzień w kalendarzu – Dzień Matki. Zapewne nie ma takich słów, którymi moglibyśmy
w pełni podziękować ukochanej mamie za jej
miłość i trud wychowania, ale ona doskonale
nas rozumie, więc pamiętajmy o tym szczególnym święcie. 
Mariusz Marcysiak 
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Dzień Dziecka w Nowej Wsi

Nie ma nic wspanialszego niż radość
dziecka, dlatego też gry, zabawy, konkursy, tańce oraz całe mnóstwo atrakcji
wypełniło piknik rodziny, który z okazji Dnia Dziecka odbył się w niedzielę,
3 czerwca, w Nowej Wsi.

N

a ten wyjątkowy dzień dzieci czekają cały
rok i warto zadbać by spotkało je coś
niezapomnianego. W tym roku organizatorzy
pikniku – radni, sołtys i radni sołeccy zaprosili do Nowej Wsi Indian Huu-Ska Luta, którzy
na terenie przy Smugu rozbili swoje namioty,
a dokładniej mówiąc Tipi.
Piękna pogoda i moc atrakcji ściągnęła nad

Smug całe rodziny gotowe do wspólnej zabawy, którą kilka minut po 13-tej uroczyście
rozpoczęła radna Nowej Wsi oraz przewodnicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk, a Dariusz
Lipecki z zespołu Indian Huu-Ska Luta zaprosił
wszystkich do pierwszego konkursu, wyścigu
tresowanych węży kobra. Od razu uspokajamy, węże były zabawkowe i nie kąsały.
W wiosce indiańskiej jeden z namiotów
pełnił funkcję mini muzeum wyposażonego
w przedmioty codziennego użytku, którymi
dawni Indianie się posługiwali. Były siedziska, skóry, posłania, bębny, stroje, ozdoby,
instrumenty, łuki, włócznie i różnego rodzaju
broń. A to wszystko okraszone solidną dawką

wiedzy, którą podczas całego pikniku bardzo
chętnie dzielił się Dariusz Lipecki.
Niezłą celnością trzeba było się wykazać
podczas strzelania z dmuchawki do tarczy,
rzutu na róg bizona, ale dobre oko było także potrzebne podczas płukania złota. Tata,
mama, dzieci, dziadkowie wszyscy mogli
spróbować swoich sił jako poszukiwacze złota i odnaleźć cenne samorodki. Niewątpliwie
rywalizację w konkursach podkręcały liczne
nagrody, a na szczególną uwagę zasługiwały
okolicznościowe koszulki, które z okazji obchodów 100-lecia niepodległości przygotował
urząd gminy.
Podczas pikniku mieszkańców Nowej Wsi
odwiedził także wójt gminy Michałowice,
Krzysztof Grabka wraz z małżonką.
To był naprawdę niezwykły dzień. Dzień
pełen radości i rodzinnej zabawy w rytmach
indiańskiej muzyki, ale największą atrakcja
pikniku był pokaz tańców Powwow. Wspaniałe pióropusze, stroje i grzechotki wzbudzały
ogromny zachwyt nie tylko u dzieci, ale również u rodziców.
Oczywiście na pikniku nie mogło zabraknąć
nowowiejskich strażaków z wozem bojowym
i przepyszną grochówką, która jak zawsze
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. To
dorośli, a dzieci najchętniej ustawiały się po
watę cukrową, domowe słodkości i do kącika
malowania buziek.
Piknik rodzinny to także wspólne pieczenie
kiełbasek na ognisku i biesiadowanie na kocyku, które we wspaniałej atmosferze trwało do
późnego popołudnia.
Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka został
sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa
Nowa Wieś. 
Mariusz Marcysiak 

Piknik rodzinny w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach
Piękna słoneczna pogoda to doskonała okazja dla dzieci i rodziców na
wspólną zabawę na dworze, a jeśli
dodatkowo w sobotę, 9 czerwca, zawitaliście do Gminnego Przedszkola
w Michałowicach, to sposobności do
tego było co nie miara.

J

ak co roku, na początku czerwca, teren przed przedszkolem zamienił się
w olbrzymi plac zabaw, na którym gościła radość i uśmiech. Tuż po godzinie
dziesiątej, dyrektor przedszkola, Renata
Bontron powitała przybyłe rodziny i zaprosiła wszystkich do wspaniałej zabawy. A ta była gwarantowana, ponieważ
atrakcji było „do wyboru, do koloru”.
Dmuchana dżungla z zamkiem na górze, gra w giga chińczyka i giga memory,
gry i zabawy sportowe, kąciki plastyczne i pokaz mega baniek mydlanych.
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Zresztą magiczne bańki każdy mógł wykonać samodzielnie,
wystarczyło tylko uważnie obejrzeć pokaz animatora, a później spróbować wyczarować magiczną bańkę własnoręcznie.
Proste, choć czasem przydawała się pomoc rodziców.
Duża kolejka ciągnęła się do stoiska malowania buziek,
gdzie każdy maluch mógł pomalować się w ulubione motywy.
Oczywiście dziewczynki najczęściej wybierały kwiatki i motylki, a chłopcy postacie z komiksów, m.in. Spidermana. Kolorowo i wesoło było również w kąciku malowania na foli, na którym dzieci wspólnie z rodzicami prezentowały różnego rodzaju
scenki. W części plastycznej można też było własnoręcznie
przygotować barwną opaskę na głowę lub na rękę.
Przedszkolaków i rodziców na pikniku odwiedził wójt gminy
Michałowice, Krzysztof Grabka, który korzystając z okazji, iż
kilka dni temu był Dzień Dziecka, złożył wszystkim dzieciom
najserdeczniejsze życzenia. Nie zabrakło również życzeń
dla rodziców z okazji Dnia Matki i zbliżającego się Dnia Ojca.

Piknik rodzinny w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach
to także liczne konkursy i prezentacje. Największe emocje były
podczas przeciągania liny, w którym naprzeciw siebie stanęły dziewczynki i chłopcy. Rywalizacja była niezwykle zacięta,
a słaba płeć okazała się nie być taką słabą i zwyciężyła. Natomiast na scenie można było podziwiać przedszkolaków w występach wokalno-tanecznych.
Oczywiście przy tak dużej aktywności niezbędne jest uzupełnienie kilku kalorii, ale to spokojnie można było zrobić w kawiarence, w której były własnoręcznie przygotowane przez rodziców słodkości.
Przy tak dobrej zabawie czas płynie niezwykle szybko i zapewne z wytęsknieniem dzieci będą oczekiwały na kolejny
piknik.
Piknik rodzinny został sfinansowany z budżetu gminy Michałowice.

Mariusz Marcysiak 

Przedszkole Sióstr Misjonarek na Dzikim Zachodzie

Rodzinne pikniki w komorowskich przedszkolach są tradycją w naszej gminie. W minioną niedzielę odbył się
festyn rodzinny w Przedszkolu Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świetej Rodziny w Komorowie.
Zgromadził rodziny przedszkolaków, mieszkańców Komorowa. Obecny był także Krzysztof Grabka, wójt gminy,
z żoną oraz matka generalna zgromadzenia, siostra Weronika Mackiewicz.

P

iknik rozpoczął się jak zwykle mszą świętą w intencji
wszystkich dzieci, ich rodzin i całego personelu przedszkola.
Po niej nastąpiły występy dzieci. Tegoroczna edycja pikniku
odbyła się w klimacie dzikiego zachodu i muzyki country. Tak

16

więc również występy miały taki
charakter. Jako pierwsze wystąpiły Biedronki – najstarsza grupa
dzieci (sześciolatki), po nich Krasnale – trzylatki, Delfinki - czterolatki i Motylki – pięciolatki.
Całość pikniku prowadził wódz
indiański - pan Andrzej Wilk
i rozpoczął od zaproszenia całych rodzin do wspólnego korowodu przy muzyce country do
wioski indiańskiej, gdzie dzieci
rodzicom, a rodzice dzieciom
malowali twarze - jak to mają
w zwyczaju Indianie. Były wspólne, rodzinne zabawy w wiosce
indiańskiej, a po nich dzieci
w swoich grupach ruszyły na polowanie. Tropami zwierząt dzieci
ruszyły w poszukiwaniu jedzenia. Następnie uczestnicy przenieśli się na Rodeo Sheriff’a, aby
zdobyć jego gwiazdę, jako wejściówkę na wszystkie atrakcje
piknikowe.
W tym roku dzieci obejrzały
„Czerwonego kapturka”. Przedstawienie było wykonane profesjonalnie, z wielkim talentem
i zaangażowaniem. Zabawa była
bardzo udana. To było słoneczne, pełne uśmiechu i sympatii spotkanie w przedszkolu przy
ulicy Bolesława Prusa. Wielką atrakcją, jak każdego roku, był
występ rodziców przedszkolaków.
Nad całością czuwała siostra Anna Kocęba, dyrektor przedszkola, która panowała nad każdym szczegółem niedzielnego pikniku. A perfekcyjne przygotowanie festynu, począwszy
od starannej scenografii całego terenu przedszkola poprzez
znakomicie przygotowane występy dzieci, kończąc na wspaniałym poczęstunku (były pyszne domowe ciasta i wspaniały
grill), wskazuje, że współpraca sióstr i rodzicami funkcjonuje
na medal. Gratulacje, do zobaczenia za rok!
Piknik został dofinansowany z dotacji gminnej z zakresu kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.

Beata Izdebska-Zybała 
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Festyn rodzinny w Granicy
W sobotę, 9 czerwca, radni oraz Zarząd Osiedla Granica
zorganizowali festyn rodzinny dla mieszkańców Granicy.
Zabawa, jak zwykle, była udana. Dopisała pogoda, dopisali mieszkańcy, którzy licznie przybyli na plac zabaw „Granicka polanka” przy ulicy Poprzecznej w Granicy. Atrakcji
było co nie miara.

P

lac zabaw dla dzieci przy ulicy Poprzecznej w Granicy na
dobre wpisał się w przestrzeń publiczną osiedla. Jest to
miejsce starannie zagospodarowane jak również bardzo zadbane. Są huśtawki, karuzele i inne przestrzenne zabawki.
Wielką atrakcją tego miejsca jest zieleń, która otacza plac
zabaw. Gdy dzieci się bawią rodzice mogą na kocach i matach odpoczywać. Tak też było podczas sobotniego festynu rodzinnego. Tego jednak dnia atrakcji było dużo więcej.
Wszyscy bardzo chętnie korzystali z drogowego miasteczka.
Dzieci miały okazję poćwiczyć zasady ruchu drogowego. Makieta miasteczka drogowego to znakomita możliwość nauki
dla dzieci ubiegających się o kartę rowerową. Taki egzamin
odbył się w szkole kilka dni wcześniej i wszystkie dzieci biorące w nim udział zdały go.
Po krótkiej części oficjalnej rozpoczął się festyn. Rozpoczęły
się również zabawy, które prowadzili animatorzy. Były konkursy z nagrodami, wyścigi, wspólne tańce i gimnastyka. Atrakcji
było wiele. Były dmuchane zamki, dzieci bawiły się kolorowymi
chustami, uczestniczyły w konkursach tanecznych z nagrodami, a także rywalizowały grając w piłkarzyki.. Wrażeń było naprawdę bardzo dużo.
W namiotach można było wykonywać prace plastyczne, jak
choćby łapacze snów – przestrzenne obrazy. Dzieci chętnie
malowały buzie i ręce. Na placu zabaw zagościły tygryski, kotki i spidermany…

Dzieci i dorośli częstowali się napojami, watą cukrową i kukurydzą. W drugiej części festynu organizatorzy zaprosili na
pieczenie kiełbasek przy ognisku. I choć upał był ogromny
chętnych nie zabrakło. A gdy słońce zaszło i nieco się ochłodziło mieszkańcy ruszyli do tańca. Na przysłowiowych „dechach” przy muzyce trwała zabawa do późnego wieczora.
Festyn rodzinny mieszkańców Granicy był bardzo udany.
I nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać do przyszłego roku!
Festyn w Granicy sfinansowany został z funduszu Osiedla
Granica.


Beata Izdebska-Zybała 

Dzień Dziecka w regulskim parku
Cóż to była za impreza! Impreza na magicznej wyspie,
która powstała w minioną niedzielę, 10 czerwca, w parku
w Regułach. Wyspie radości, marzeń i wspaniałej zabawy.

W

niedzielne popołudnie na najmłodszych mieszkańców sołectwa czekało całe mnóstwo wyjątkowych atrakcji, a wiele
z nich było również świetną okazją do wspólnej zabawy dzieci z rodzicami.
W smoczej grocie na dzieci czekała starsza pani, z którą można
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było zrobić tekturowego dinozaura i przyozdobić go w dowolny
sposób. Były farby, kolorowe mazaki i różnego rodzaju ozdoby.
Kolorowo było także w komnacie czarodziejskiego zwierciadła.
Tu dzieci mogły przyozdobić same siebie tzn. buzie i rączki.
Na magicznej wyspie nie mogło zabraknąć piernikowej chaty
i bajkowej ścieżki, w której pionkami byli sami gracze, a rywalizacja
była świetną zabawą.
Jak szybko biegają biedronki? Jeśli są z magicznej wyspy i pociągają je za sznurek rodzice z dziećmi to błyskawicznie. Mega
czerwone owady w czarne kropki bardzo szybko zyskały sympatię dzieci i chętnie stawały do wyścigu, w którym każdy był
zwycięzcą.
Zwyciężyć można było także podczas konkursu na najfajniejszy
taniec lub czy poznajesz, jaki to wiersz.
Bez wątpienia piękna pogoda sprzyjała piknikowej atmosferze,
dlatego też w parku nie zabrakło koców i koszy ze smakołykami.
Zresztą smakołyki dla najmłodszych przygotowali również organizatorzy i gdy tylko ktoś zgłodniał lub był spragniony w świetlicy
czekały na niego napoje i słodkości.
Impreza rozkręca się coraz bardziej, a dla miłośników biesiadowych klimatów przygotowano ognisko, na którym można było piec
kiełbaski.
Sporo się działo podczas niedzielnego pikniku w Regułach, a obserwując radosne i uśmiechnięte buzie dzieci bez wahania można
powiedzieć, że Dzień Dziecka moglibyśmy obchodzić codziennie.
Zorganizowany przez sołtys i radę sołecką piknik z okazji Dnia
Dziecka został sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Reguły. 
Mariusz Marcysiak 
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Piknik rodzinny - przedszkole
Sióstr Służebniczek
Piknik Rodzinny u Sióstr Służebniczek odbył się w tym roku
27 maja. Impreza od lat, przyciąga wielu mieszkańców Komorowa.

T

egoroczny festyn rozpoczęła msza święta. Po niej występowały dzieci. Pierwsze były baletnice, które w pięknych,
klasycznych strojach zaprezentowały m.in. fragmenty baletu
„Jezioro łabędzie”. Następnie przedszkolaki z poszczególnych grup. Wystąpiła grupa Pszczółek i Motyli. Dzieci przygotowały również inscenizację bajki „Calineczka”.
Tuż przed występami artystycznymi, wójt gminy, Krzysztof
Grabka pozdrowił wszystkich zebranych, życzył udanej zabawy w rodzinnym gronie, a dzieci częstował wspaniałymi
gminnymi cukierkami – krówkami. Natomiast siostra Beata
Białkowska, dyrektor przedszkola Sióstr Służebniczek podziękowała rodzicom za ogromne zaangażowanie i pomoc
przy organizacji Festynu Rodzinnego.
Wielką atrakcją festynu był występ rodziców przedszkolaków. W tym roku przygotowali oni dla swoich pociech bajkę
– „Jaś i Małgosia”. I jak w ubiegłych latach, przedstawienie
przygotowane przez rodziców cieszyło się ogromnym zainteresowaniem dzieci i wielkim aplauzem publiczności.
Obok występów na scenie było też wiele innych atrakcji.
Dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach plastycznych, nauce
szycia na maszynie, a także grach i zabawach sprawnościowych - były trampoliny i karuzele. Wszyscy świetnie się bawili,
tym bardziej, że niedzielne popołudnie było bardzo słoneczne.

Rodzice przedszkolaków prowadzili letnią kawiarenkę.
Serwowane były pyszne ciasta domowego wypieku, a także
kawa, herbata i napoje.
Nieopodal ustawione było także stoisko z kiełbaskami, karkówką i ogórkami kiszonymi.
Festyn w przedszkolu Sióstr Służebniczek był znakomitą
propozycją spędzenia wolnego czasu z rodziną. Został zorganizowany wspólnymi siłami: Sióstr Służebniczek, rodziców
przedszkolaków i dzieci oraz dofinansowany z budżetu gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.


Beata Izdebska-Zybała 

Zielono Mi - festyn w Komorowie
Po raz czwarty na placu Ignacego Paderewskiego odbył się festyn - Zielono
Mi - mieszkańców Komorowa. Imprezę zorganizował Zarząd Osiedla Komorów i Towarzystwo Komorowianie.
Dopisała pogoda, a w szczególności,
dopisali mieszkańcy. Zabawa była bardzo udana!

P

iknik rozpoczął się od przemarszu
przez Komorów orkiestry Pruszkowianka. Następnie odbył się koncert.
Zebranych uczestników festynu powitali: Michał Jeżewski, przewodniczący
Zarządu Osiedla Komorów, Małgorzata
Pachecka, prezes Towarzystwa Komorowianie, oraz Krzysztof Grabka, wójt gmi-
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ny Michałowice, który życzył mieszkańcom Komorowa dobrej zabawy.
Na scenie wystąpili uczniowie komorowskiej szkoły, którzy tańczyli, śpiewali
i grali. Uczniom towarzyszył Sławomir Rymuza, dyrektor szkoły podstawowej. Wystąpili także aktorzy teatru „Wielkie Jajo”
oraz grupa teatralna seniorów, które prowadzone są przez Stowarzyszenie K40.
Nieopodal sceny pogadankę o ogrodach
prowadziła Maja Popielarska, która w tym
roku mówiła o tym, jak zdrowo uprawiać
ogród. Każdego roku jej wykład gromadzi
wielu mieszkańców.
Wielką, bardzo widowiskową, atrakcją
festynu była prezentacja klimatycznych
starych samochodów, którymi odbywały

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

się przejażdżki ulicami Komorowa. Dużym
zainteresowaniem cieszył się quiz wiedzy
o miejscowości. Została zorganizowana
wystawa prac plastycznych, które powstały w ramach zajęć malarskich dla dzieci finansowanych z funduszu osiedla. Odbyło
się spotkanie w ramach projektu Twórcza
Kobieta. Była fotobudka, a także kącik
malarski: Kolory w ogrodzie. Wiele osób
zainteresowało się stoiskiem Zróbmy sobie bransoletkę, gdzie można było wykonać wspaniałe ozdoby na rękę, jak również stanowiskiem, w którym powstawały
przepiękne kwiaty z bibuły. Inną jeszcze
propozycją dla zainteresowanych pracami
manualnymi było zdobienie słoiczków i buteleczek kolorowymi naklejkami. Uwagę
uczestników pikniku zwracała również Grupa Utrata, której członkowie dzielili się wiedzą o rzece, a także informowali o organizowanych spływach kajakowych. Odbyło
się także spotkanie z weterynarzem, była
możliwość bezpłatnego czipowania psa.
Festyn trwał do późnego wieczora. Na
zakończenie mieszkańcy uczestniczyli
w potańcówce „na dechach”. Tańczyli do
muzyki zespołu Kapsell, który grał znane
i lubiane utwory muzyki popularnej.
Festyn Zielono Mi, który odbył się 19
maja, był finansowany z budżetu gminy
w ramach funduszu osiedla Komorów.

Beata Izdebska-Zybała 

Nr 3 lipiec 2018
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KOMOROWSKIE WIANKI 2018
Komorowskie Wianki odbyły się w Kaliszowym Gaiku po raz piąty. Tradycyjnie
była to bardzo udana zabawa! Festyn
przygotowała Katarzyna Parzyńska, radna, Artur Kostera, sołtys wraz z Radą
Sołecką Sołectwa Komorów oraz grupą
przyjaciół, która znakomicie współpracuje z samorządowcami. W spotkaniu
uczestniczył wójt gminy Krzysztof Grabka
z żoną. Wszyscy świetnie się bawili!

F

estyn przygotowany i zorganizowany
został perfekcyjnie, organizatorzy mają
doświadczenie minionych lat. Poszczególne
osoby włączone w organizację festynu odpowiadały za konkretne działania. Gdy mieszkańcy dobrze się bawili, organizatorzy czuwali przy swoich stanowiskach: przy grillu,
przy ognisku, w miejscu wydawania kiełbasek i kijów do pieczenia, porządkowania stołu
z przekąskami, uzupełniania gorącej wody do
przygotowania kawy i herbaty. Dużą atrakcją
dla dzieci było miejsce, gdzie najmłodsi mogli
malować sobie buzie. Królowały kotki, pieski
i motyle, a nawet… przybysze z zaświatów.
Momentem kulminacyjnym było puszczanie wianków, które z wielkim zapałem i starannością zostały przygotowane przez dzieci i ich rodziców. Emocji było bardzo dużo.
Artur Kostera pomagał, aby wszystkie wianki
bardzo dobrze prezentowały się na wodzie.
Katarzyna Parzyńska zadbała, aby wianki
były dobrze oznaczone, tak by wyłonić zwycięzców konkursu. Były trzy nagrody główne
w dwóch kategoriach wiekowych oraz nagrody (koszulka z nadrukiem logo gminy
Michałowice nawiązująca do 100 rocznicy
odzyskania przez Polską niepodległości)
dla każdego uczestnika konkursu. Dodatkowo nagrodzone dyplomami i upominkami zostały dzieci, które przez cały rok uczestniczy-

ły w zajęciach plastycznych organizowanych
w świetlicy. Wręczył je Krzysztof Grabka, wójt
gminy Michałowice w towarzystwie radnej
i sołtysa.
Letni festyn „Komorowskie wianki” nawiązuje do starosłowiańskiej tradycji i rodzimych
obrzędów związanych z letnim przesileniem
słońca. Noc z 21 na 22 czerwca jest najkrótsza w całym roku. Jest to zatem okazja do
wspaniałej zabawy! Powitanie lata, to także
koniec szkoły dla dzieci i początek wakacji.
Dlatego też w festynie uczestniczyło wiele
dzieci, które dzień wcześniej miały zakończenie roku szkolnego. Początek wakacji to najmilszy czas! Dlatego była to dla nich wyborna
zabawa. Dzieci chętnie bawiły się na pobli-

www.michalowice.pl

skim placu zabaw, a także piekły kiełbaski
przy ognisku. Przesilenie lata to także powód
do świętowania dla starszych mieszkańców.
Tradycyjnie już mieszkańcy licznie przybyli
do Kaliszowego Gaiku na tzw. „potańcówkę
na dechach” i świetnie bawili się przy muzyce.
„Już za moment kończy się wiosna, zaczyna się lato, wakacyjna pora roku. - Bawmy
się dobrze” – zachęcali organizatorzy i zapraszali do tańca. Do życzeń dołączył się wójt
gminy, który powiedział, że wspólna zabawa
w sąsiedzkim gronie, to wspaniała rzecz. Festyn był wyjątkowo udany, wszyscy świetnie
się bawili, do zobaczenia za rok!
Beata Izdebska-Zybała 

@UGMichalowice
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Zdrowo i aktywnie w naszej gminie

„Zdrowo i aktywnie w Gminie Michałowice” to nazwa gminnego konkursu, który propaguje zdrowy styl życia, a jego uroczysta gala, na której zostali nagrodzeni jego laureaci odbyła się 7
czerwca, w sali multimedialnej urzędu gminy.

K

onkurs to także szansa na rozwój talentów twórczości
plastycznej, literackiej, fotograficznej, filmowej i wokalno-tanecznej. Jego organizatorem była szkoła podstawowa
w Michałowicach, a uczestniczyli w nim uczniowie wszystkich
gminnych szkół. Ponadto, honorowym patronatem objął go
wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka.
Zgodnie z regulaminem konkursu, jego uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych i sześciu formach
prezentacji. Koordynatorkami konkursu były: Anna Matejuk
i Aneta Wąsowicz-Ciechomska, a w uroczystej gali wręczenia
nagród udział wziął wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka. „Konkurs idealnie wpisuje się w działania gminy, na terenie
której powstało wiele stref aktywnego spędzania czasu” – mówił wójt. „Serdecznie dziękuję organizatorom za tak wspaniały
konkurs, w którym dzieci i młodzież uczą się nawyków, które
bez wątpienia odpłacą się zdrowym życiem”.
Jury konkursowe przyznało nagrody w poszczególnych kategoriach, a otrzymali je:
Klasy 1-3
Prace plastyczno–techniczne „Talerz pełen zdrowia”
I miejsce – Juliusz Zięba kl. Ia szkoła podstawowa Michałowice
II miejsce – Stanisław Biskot – Jenda kl. Ib szkoła podstawowa
Komorów
III miejsce – Emilia Mikulska kl. Ic szkoła podstawowa Nowa
Wieś
Wyróżnienia: Lena Orzechowska kl. Id szkoła podstawowa
Komorów, Bartłomiej Malik kl. Id szkoła podstawowa Komorów, Sofya Khama kl. Id szkoła podstawowa Michałowice,
Anna Finkelsztejn kl. Ie szkoła podstawowa Michałowice, Jan
Kałużny kl. Ia szkoła podstawowa Michałowice, Szymon Sobolewski kl. Ic szkoła podstawowa Nowa Wieś
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Literatura „Wiersz o tematyce warzywno–owocowej”
I miejsce – Julia Kur kl. IIa „Zdrowe rady Julii” szkoła podstawowa Komorów
II miejsce ex aequo– Iga Pietruczuk kl. IIa „Warzywa i owoce”
szkoła podstawowa Michałowice, Weronika Łęgosz kl. IIa „Na
zdrowie” szkoła podstawowa Nowa Wieś
III miejsce – Hanna Ostaszewska kl. IIb „ Piramida” szkoła podstawowa Nowa Wieś
Wyróżnienia: Laura Popowska kl. IIb „Jedz owoce i warzywa”
szkoła podstawowa Nowa Wieś, Wiktor Tokarz kl. IIb „Jabłonka” szkoła podstawowa Nowa Wieś, Kamila Słodkowska kl. IIb
„W ogródku” szkoła podstawowa Nowa Wieś, Hanna i Zofia
Sawickie kl. IIa „Nasza rada” szkoła podstawowa Nowa Wieś
Literatura „Opowiadanie o zdrowym odżywianiu”
I miejsce – Hanna Mojecka kl. IIIc „Siła miłości - wielka przemiana” szkoła podstawowa Nowa Wieś
II miejsce ex aequo – Maja Graczyk kl. IIIa „Niezwykła wyprawa” szkoła podstawowa Nowa Wieś, Małgorzata Szemraj kl.
IIIb „Nowe życie króla” szkoła podstawowa Komorów
III miejsce ex aequo – Martyna Kowalczyk kl. IIIa „Owocowa
bajka” szkoła podstawowa Komorów, Laura Goźlińska kl. IIIb
„Sen Łakomczucha” szkoła podstawowa Michałowice
Wyróżnienia: Pola Pękała kl. IIIa „Król Łakomczuch Wielki”
szkoła podstawowa Komorów, Alicja Ławniczak kl. IIIb „Wielkie zbiory warzyw i owoców” szkoła podstawowa Michałowice, Jeremi Wolański kl. IIIb „W pogoni za zdrowym jedzeniem”
szkoła podstawowa Michałowice
Klas 4-6
Literatura „Wiersz o zdrowym, aktywnym spędzaniu czasu”
I miejsce – Oliwia Loska kl. IVC SP Nowa Wieś
II miejsce – Magdalena Sołdek kl. IVD SP Nowa Wieś
III miejsce – Zofia Kurman kl. IVC SP Michałowice
Wyróżnienia: Katarzyna Strzelecka kl. IVC SP Michałowice,
Franek Sitarski kl. IVD Komorów, Jan Zaparucha kl. IVD Nowa
Wieś
Fotografia „Aktywny wypoczynek na terenie obiektów rekreacyjno–sportowych Gminy Michałowice”
I miejsce – Julia Urbaniak kl. VD SP Michałowice
II miejsce – Julia Cieślak kl. VIB SP Michałowice
III miejsce ex aequo – Józefina Chądzyńska kl. VID SP Komorów, Emilia Sawczuk kl. VE SP Michałowice
Wyróżnienia: Zuzanna Sieczka kl. VIC SP Nowa Wieś, Agnieszka Charmuszko kl. VA SP Komorów, Judyta Lipiec kl. VC SP
Michałowice, Wiktoria Bartosińska kl. VIB SP Michałowice,
Maja Wiszomirska kl. VC SP Michałowice
Klas 7 oraz 2-3 Gimnazjum
Spot reklamowy „Aktywne spędzanie czasu na terenie
Gminy Michałowice”
I miejsce – Maja Sawko kl. IIC Gimnazjum, Lena Mordka kl. VIIB
SP Michałowice
II miejsce ex aequo – Kacper Tukiendorf, Krzysztof Parchan kl.
II Gimnazjum Nowa Wieś, Mateusz Moskwa, Filip Bodych kl.
VIIA SP Michałowice
III miejsce – Anna Łaskowska, Zuzanna Bomze kl. IIID Gimnazjum Michałowice
Wyróżnienie: Helena Marszałek, Monika Grądalska, Karolina
Jarysz kl. II Gimnazjum Nowa Wieś
Duże gratulacje dla zwycięzców i podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu. Wszystkim życzymy sukcesów
w kolejnych edycjach „Zdrowo i aktywnie w Gminie Michałowice”.

Mariusz Marcysiak 

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
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IV Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki o Warszawie
Warszawa to nasza stolica, której piękna historia jest naszą wspólną własnością. To idea przyświecająca Międzyprzedszkolnemu Konkursowi Piosenki
o Warszawie, który 16 maja odbył się w
sali multimedialnej urzędu gminy.

J

uż po raz IV najmłodsi mieszkańcy nasze gminy, ale i nie tylko stanęli w szranki konkursu, który z każdą edycją prezentuje coraz wyższy poziom umiejętności
występujących przedszkolaków.
W imieniu organizatora konkursu uczestników i przybyłych gości powitała dyrektor Gminnego Przedszkola w Michałowicach, Renata Bontron, a jego uroczystego
otwarcia dokonał wójt gminy Michałowice,
Krzysztof Grabka.
Jeszcze przed rozpoczęciem części konkursowej, prowadzący to wyjątkowe wydarzenie aktor, Zbigniew Kozłowski zaprosił
wszystkich na niespodziankę, którą był występ chóru „Czerwone Korale”.
Ich występ był swego rodzaju preludium tego co przed jury zaprezentowały
przedszkolaki. A trzeba powiedzieć, że
jury w składzie: Elżbieta Biczyk – przewodnicząca rady gminy, Monika Rumniak
– przedstawiciel ZOEAS, Marta Szurgot-Bychawska – dyrygent i nauczyciel rytmiki i Marta Nanowska – nauczyciel rytmiki
nie miało łatwej pracy. 10 wykonań i prezentacji, które można było podziwiać podczas konkursowych zmagań dostarczyło
publiczności wielu wspaniałych wrażeń, a
każdy występ był swego rodzaju widowiskiem artystycznym.
W czasie, gdy jury udało się na obrady
dzieci oraz opiekunowie i rodzice mieli okazję na skorzystanie z poczęstunku w bufeciku, a także do wzięcia udziału w wesołej
zabawie, jaką dla wszystkich przygotował
prowadzący, Zbigniew Kozłowski.
Emocje sięgały zenitu, podczas uroczystości wręczenia nagród i wszyscy z podekscytowaniem czekają na ogłoszenie wyników.

Bardzo wysoki poziom tegorocznej
edycji sprawił, że wszyscy wykonawcy
zostali zwycięzcami, a kolejność przedstawiała się następująco:
I miejsce ex aequo
● Grupa
„Roztańczone przedszkolaki”
– Przedszkole 29 z Warszawy – „Polka
warszawska” – prowadząca: Renata
Włodarek
● Gminne Przedszkole w Nowej Wsi –
wiązanka „Dziś idę walczyć” – prowadzące: Aleksandra Staszewska, Monika
Wiśniewska, Małgorzata Gajownik
II miejsce ex aequo
● Zespół „Dorelando” – Przedszkole nr
419 z Warszawy – „Dnia pierwszego
września” – prowadzące: Joanna Błachnio, Monika Dobis i Renata Włodarek
● Klasa 0 – szkoła podstawowa w Michałowicach – „Pałacyk Michla” – prowadzące: Edyta Grześ-Wodzińska i Anna
Zaręba
III miejsce ex aequo
● Grupa Tygryski – Gminne Przedszkole
w Michałowicach – „Polonez warszawski” – prowadzące: Halina Miszczak i Ja-

nina Wojcieszko-Kowalska
● Grupa „0” – szkoła podstawowa w Michałowicach – „Warszawa ja i Ty” – prowadzące: Magdalena Rozy-Aderek i Elżbieta Sybilska
Wyróżnienie specjalne:
● Zespół Malinki – Przedszkole nr 194
z Warszawy – „Jestem Polakiem” – prowadząca: Łucja Janina Jastrzębska
● Zespół Topolanki i solistka Julia Laskowska – Przedszkole „Pod Topolą”
z Raszyna – „Nasza warszawska Syrenka” – prowadzący: Bożena Muniak i Marcin Kozieł
● Grupa Motylki – Gminne Przedszkole
w Michałowicach – „Warszawska Syrenka” – prowadzące: Agnieszka Worobiec
i Janina Wojcieszko-Kowalska
● Grupa Pszczółki i Zajączki – Gminne
Przedszkole w Michałowicach – „Pójdę
na Stare Miasto” – prowadzące: Magdalena Chrzanowska-Frelek, Marta Izdebska i Janina Wojcieszko-Kowalska
Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów scenicznych.
Mariusz Marcysiak 

Nowi mieszkańcy gminy
Julia Szewczyk

ur. 2 lutego 2018 r.
Nowa Wieś
waga 3490 g i wzrost 56 cm

Hanna Łukowska

ur. 26 lutego 2018 r.
Michałowice
waga 2930 g i wzrost 52 cm

www.michalowice.pl

Jan Piotr Jelinowski

ur. 1 marca 2018 r.
Opacz-Kolonia
waga 3330 g i wzrost 56 cm

@UGMichalowice
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O maluchach w bibliotece
Czy biblioteka to dobre miejsce dla maluchów? Jeśli ktoś miał
wątpliwości to mógł zajrzeć na jedno z sześciu spotkań, które od
kwietnia do czerwca odbywały się w Gminnej Bibliotece Publicznej
im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

L

icznie uczestniczący w spotkaniach rodzice, a także przyszli
rodzice i oczywiście same maluchy potwierdzają, że biblioteka
to miejsce dla nich.
Otwarta i przyjazna atmosfera to atrybuty, które charakteryzują
spotkania „O maluchach w bibliotece”, ale nie tylko. Bez wątpienia
spotkania, które swoim patronatem objął wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, to również okazja do wymiany doświadczeń,
sąsiedzkich rozmów i spotkań ze specjalistami m.in:. pediatrą, położną, doradcą laktacyjnym, terapeutą sensorycznym, czy instruktorką szkoły rodzenia. Również w komorowskiej bibliotece maluchy
stawiają swoje pierwsze kroki i od pierwszych dni staja się jej czytelnikami.
Uroczyste podsumowanie całego cyklu odbyło się 29 czerwca,
a w spotkaniu wziął także udział wójt, Krzysztof Grabka. Tego dnia
ogród przy bibliotece ponowne wypełnił się mamami i maluchami
gotowymi na ostatnie warsztaty w tym cyklu, ale zanim to nastąpiło
wszyscy uczestnicy otrzymali upominki niespodzianki.
Ostatnim tematem warsztatów było chustowanie, a poprowadziła je położna, Dominika Karmel. Chustowanie jest niezwykle poręczne i z sukcesem zastępuje wózek zwłaszcza wtedy, gdy mamy
ograniczoną przestrzeń poruszania się lub wówczas, gdy nie mamy

gdzie go pozostawić. Choć motanie, bo tak nazywa się wiązanie
chusty wymaga pewnych umiejętności, to bez wątpienia jest to jeden z najlepszych sposobów na noszenie dziecka. Bliskość malucha z rodzicem, bardzo dobry wpływ na zdrowie dziecka i poczucie
bezpieczeństwa to tylko kilka z wielu zalet chustowania.
Spotkania „O maluchach w bibliotece” okazały się dużym sukcesem, który docenił także Instytut Książki. W ramach kampanii
społecznej „Mała książka – wielki człowiek”, Instytut przyznał bibliotece w Komorowie „wyprawkę czytelniczą”, która z pewnością
ucieszyła najmłodszych czytelników.
Mariusz Marcysiak 

W wakacje „Kręci mnie bezpieczeństwo”
Ostatnie dni roku szkolnego były bardzo dobrą okazją na przypomnienie
najważniejszych zasad bezpiecznego
wypoczynku.

B

ezpieczne wakacje naszych uczniów
są dla nas bardzo ważne, dlatego
spotkania edukacyjne z policjantami, które w ostatnich tygodniach odbyły się we
wszystkich gminnych szkołach to wspólna inicjatywa wójta gminy Michałowice,
Krzysztofa Grabki oraz Komisariatu Policji w Michałowicach. Spotkania, które na
celu miały przypomnieć uczniom podstawowe zasady bezpiecznego zachowania
się na drodze, w podróży czy nad wodą.
Jak podkreślali w trakcie spotkań
policjanci – najlepszym sposobem na
bezpieczne wakacje jest zachowanie
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zdrowego rozsądku oraz troska o bezpieczeństwo własne i innych osób.
· Przechodząc przez przejście dla pieszych upewniamy się czy nie nadjeżdża
samochód – lewa, prawa, lewa.
· Poruszając się pieszo po drodze po
zmroku, zawsze nosimy elementy odblaskowe.
· Jadąc samochodem zawsze pamiętajmy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa.
· Na rowerze zawsze jeździmy w kasku,
nie przejeżdżamy przez przejście dla pieszych, poruszamy się po ścieżkach rowerowych, a gdy ich nie ma to po jezdni
i zawsze przed skrętem upewniamy się
czy nie jedzie żaden samochód.
· Nad wodą kąpiemy się tylko w wyznaczonych miejscach, pod opieką ratowników, nie skaczemy do wody, zwłaszcza

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

gdy nie znamy zbiornika i nie wiemy co
jest na jego dnie.
· W lesie nie palimy ognisk i nie śmiecimy.
· W czasie burzy nie chowamy się pod
drzewem
· W przypadku, gdy zaatakuje nas zły pies,
klękamy na ziemi i zwijamy się w kłębek
jak żółw chowając przy tym place u rąk
i zasłaniamy buzię, szyję i brzuch.
· Nie rozmawiamy z nieznajomymi, którzy
proponują podwiezienie, zapraszają na
lody, słodycze itp.
· W sytuacjach, kiedy jesteśmy światkiem
wypadku lub innego niebezpiecznego
wydarzenia dzwonimy na nr 112 i wzywamy pomoc. Pamiętaj dzwoniąc na 112
najpierw podajemy imię, nazwisko, nr
telefonu, w miarę możliwości dokładny
adres miejsca zdarzenia, co i kiedy się
stało, liczbę poszkodowanych i w jakim
są stanie.
Bez wątpienia przestrzeganie tych
zasad, jak również ukształtowanie wyobraźni i myślenia o tym, co może się wydarzyć, jeśli nie będziemy uważać, znacząco zwiększa szanse na udane i przede
wszystkim bezpieczne wakacje. Wakacje,
po których uczniowie powrócą do szkoły
wypoczęci i zdrowi.
Oprócz prezentacji zasad bezpieczeństwa na uczniów czekały drobne upominki
w postaci przywieszek i opasek odblaskowych sygnowanych logo gminy Michałowice.
Mariusz Marcysiak 
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Działo się...

Zawody wędkarskie w Nowej Wsi
Kwietniowe zawody spławikowe dla dorosłych oraz czerwcowe dla dzieci na stałe wpisały się w kalendarz wędkarskich zmagań nad Smugiem w Nowej Wsi. Odbyły się one
także w tym roku, a w zawodach dla dorosłych o Mistrzostwo Klubu Wędkarskiego z Nowej Wsi o puchar wójta gminy padł rekord - waga złowionych ryb wyniosła 141,8 kg.

R

eguły i zasady zawodów są dla uczestników równie ważne
jak sam wynik. Po pierwsze, wszystkie złapane przez wędkarzy ryby trafiały od razu do wody. Po drugie, każdy z wędkarzy
losował swoje stanowisko, więc szanse były równe i nie faworyzowały żadnego z zawodników.
Zwycięzcy zwodów wędkarskich dla dorosłych:
I miejsce i puchar wójta gminy Michałowice zdobył Darmetko Jarosław – 23,25 kg złowionych ryb [9 szt.];
II miejsce Nowocień Andrzej – 20,90 kg złowionych ryb [10 szt.];
III miejsce Bigosiński Grzegorz – 16,25 kg złowionych ryb [9 szt.];
IV miejsce Kujawa Bogusław – 14,75 kg złowionych ryb [7 szt.].
Zwycięzcy zwodów wędkarskich dla dzieci:
I miejsce – Natalia – ilość złowionych ryb 7 szt., waga 400 g
II miejsce – Lenka – ilość złowionych ryb 7 szt., waga 336 g
III miejsce – Jakub – ilość złowionych ryb 5 szt., waga 279 g
IV miejsce – Patryk – ilość złowionych ryb 4 szt., waga 131 g

Zawody zakończyła uroczysta dekoracja i wręczenie nagród,
której wspólnie dokonali: wójt gminy Michałowice – Krzysztof
Grabka, przewodnicząca rady gminy – Elżbieta Biczyk, sołtys
Nowej Wsi – Marian Bośka, prezes i wiceprezes Klubu Wędkarza
w Nowej Wsi – Krzysztof Grobelny i Grzegorz Sałkiewicz.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy wszystkim uczestnikom
dalszych sukcesów na kolejnych zawodach. „Połamania kija”.
Mariusz Marcysiak 

Sukcesy młodych zawodników judo
Dzieci z klubu UKJ VICTORIA, trenujące judo w szkole podstawowej w Nowej Wsi pod okiem trenerki Niny Tykhoniuk
– Diuve zaliczyły kolejne udane występy.

W

ostatnim, XXII Ogólnopolskim Turnieju Judo pamięci Ewy
Larysy Krause, który odbył się 16 czerwca 2018 r. w Dąbrowie pod Koszalinem, dwójka zawodników przywiozła dwa złote
medale:
· Filip Zaremba - rocznik 2006/2007, do 38 kg – złoto,
· Zuzia Kwietniak – rocznik 2008/2009 do 26 kg, złoto.
· Ewa Larysa Krause była zawodniczką Gwardii Koszalin, reprezentantką Polski, olimpijką. Wywalczyła V miejsce na IO w Atlancie w 1996 roku, była także Mistrzynią Europy Seniorek w 1994
roku, wielokrotnie stawała na podium mistrzostw Europy juniorek
i seniorek. Zginęła w wypadku samochodowym w drodze na zgrupowanie Kadry Narodowej 12 stycznia 1997 roku. Od 1997 roku
szkoła w Dąbrowie, w której była trenerką, organizuje turniej – memoriał.
Najmłodsze dzieci wystartowały 16.06.2018 r. w kameralnym
turnieju w Nowej Iwicznej.
Złote medale zdobyli: Anastazja Kalisz i Jędrek Staniszkis.

www.michalowice.pl

Srebrne medale zdobyli: Basia Janiszewska i Wojtek Lis.
Brązowe medale zdobyli: Adrian Nyc i Mateusz Janiszewski.
Czwarte miejsce zajęła Karolina Sokołowska.
W XII Mistrzostwach Płocka w Judo, które odbyły się 04.06.2018 r.
wystartowała dwójka najlepszych zawodników klubu, przywożąc
dwa medale:
· Filip Zaremba w kategorii do 39 kg wywalczył złoty medal,
· Zuzanna Kwietniak w kategorii do 30kg wywalczyła srebrny
medal.
28 maja 2018 r., dzieci wzięły udział w V Turnieju Judo Bushido
CUP. Złote krążki przywieźli: Filip Zaremba, Zuzia Kwietniak, Jędrek Staniszkis, Wojtek Lis, Maja Lis, Michał Lauferski. Natomiast
srebrny medal wywalczyła Anastazja Kalisz.
Bushido CUP to bardzo rodzinna impreza, najmłodsze dzieci
walczą razem z rodzicami przyzwyczajając się do maty i oswajając
się z tremą. Każdy maluch dostaje medal za odwagę. Później toczone są walki dzieci starszych, już zgodnie z zasadami PZ Judo.
Dzieci startowały także na XI Otwartych Mistrzostwach Kutna
w Judo (Filip Zaremba – złoto, Zuzia Kwietniak w dwóch kategoriach wagowych złoto i srebro) oraz w bardzo mocnych zawodach Judo Legia CUP, gdzie brąz udało się wywalczyć Zuzi Kwietniak i Anastazji Kalisz.
20 czerwca Klub uroczyście zakończył sezon 2017/2018. Najlepsi zawodnicy dostali cenne nagrody za całokształt pracy i wyniki, wszyscy zawodnicy – upominki.
`W sumie zawodnicy Klubu Judo Victoria wystartowali w 27 różnych turniejach Judo w Polsce. Dzieci zdobyły łącznie 103 medale,
w tym 45 złotych, 29 srebrnych i 29 brązowych.
Najlepsza trójka zawodników:
· Filip Zaremba – 22 starty, 14 złotych, 3 srebrne i 3 brązowe medale.
· Zuzanna Kwietniak – 21 startów, 8 złotych, 6 srebrnych i 7 brązowych medali
· Jędrek Staniszkis – 16 startów, 6 złotych, 4 srebrne i 4 brązowe
medale.
GRATULUJEMY !
Marcin Kwietniak 

@UGMichalowice
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Ważne
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

Centrala: 22 350-91-91
350–91–91oraz
oraztonowo
tonowowybierając
wybierającnr
nrwewnętrzny:
wewnętrzny:

telefony bezpośrednie:

0 – Kancelaria ogólna;

10 – Zieleń;

2 – Dowody i meldunki;

11 – Numery porządkowe nieruchomości

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

3 – Działalność gospodarcza;

i dzierżawa gruntów;

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne;

12 – Podział nieruchomości i rolnictwo;

5 – Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych;

13 – Planowanie przestrzenne;

6 – Podatki;

14 – Zamówienia Publiczne;

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

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne i drogowe; 15 – Promocja;
8 – Utrzymanie bieżące dróg;

16 – Kultura i sprawy społeczne;

9 – Odpady komunalne, utrzymanie po-

17 – Obrona cywilna.

rządku i czystości;

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)

18 – Oświetlenie uliczne

GMINNE jEDNOsTkI
JEDNOSTKI ORGANIZACYjNE
ORGANIZACYJNE
• Gminny OśrOdek POmOcy SPOłecznej
Gminy michałOwice
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
05-816 Michałowice,
tel. 22 350-91-20, fax 22 350-91-21
• zeSPół
ObSłuGi
CENTRUM
USŁUG ekOnOmicznOWSPÓLNYCH
-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)
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

WAŻNIEjsZE
WAŻNIEJSZE TELEFONY
TELEFON
telefOn ALARMOWY
alarmOwy––112
112
POLICJA – 997
Komisariat
Policji
POlicja – 997
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15
tel. 22 723-41-70, 22 604-65-00,
komisariat
Policji
w regułach
Sekretariat tel.
22 604-65-02
fax. 22 604-64-06
05–816
Michałowice; ul. Kuchy 15
(wszystkie
telefony
całodobowo)
tel.
22 723-41-70,
22czynne
604-65-00,
Komenda Powiatowa
Sekretariat
tel. 22 604-65-02
22 758-60-81
do 85, 22 604-62-13
fax.
22 604-64-06
STRAŻ POŻARNA
998 całodobowo)
(wszystkie
telefony–czynne
Państwowa Straż Pożarna Pruszków
Telefon alarmowy 22 758-77-01
komenda
OchotniczaPowiatowa
Straż Pożarna w Nowej Wsi
22
758-60-81
ul. Główna
2 do 85, 22 604-62-13
tel. alarmowy 22 758-26-87, 881-444-552
POGOTOWIE
ENERGETYCZNE
– 991
Straż POżarna
– 998
tel. 22 340-41-40
Państwowa
Straż Pożarna Pruszków
POGOTOWIE
GAZOWE
– 992
Telefon
alarmowy
22 758-77-01
Awarie: 22 667-30-73 do 78
STAROSTWO POWIATOWE
Ochotnicza
Straż Pożarna w Nowej Wsi
tel. 22 738-14-00
ul.
Główna 2 ULICZNE
OŚWIETLENIE
tel.
alarmowy
22konserwacja@swiecki.pl,
758-26-87, 881-444-552
Firma
„ŚWIĘCKI”,
tel. 692-469-767
AWARIE
SIECI enerGetyczne
WODOCIĄGOWEJ– 991
POGOtOwie
POMP Pruszków
4 EKO SP. Ztel.
O.O.
Rejon
22 738-23-00
Rejon
tel. 22 W-wa
759 03(ul.
03;Włodarzewska)
882 554 369
tel.
22 821-52-11
AWARIE
SIECI KANALIZACYJNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej

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

• Gminne PrzedSzkOle
w michałOwicach
ul. Szkolna 13, 05-816 Michałowice,
tel. 22 723-83-80
• Gminna
bibliOteka
Publiczna
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
GMINY
MIChAŁOWICE
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

URZĘDY POCZTOWE
„GEA-NOVA”
Sp.GazOwe
z o. o. – 992
POGOtOwie
AWARIE: 697-229-002
Awarie: 22 667-30-73 do 78
SERWIS: tel. 695-380-695, 693-860-083
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
StarOStwO
POwiatOwe
NOCNA
POMOC
MEDYCZNA
ZOZ
„Piastun”;
Piastów; ul. Reja 1
tel. 22
738-14-00
tel. 22 753-81-37
PRZYCHODNIE LEKARSKIE
-Oświetlenie
„Amedica”, ul. Główna
104, 05-806 Granica
uliczne
OŚWIETLENIE
ULICZNE
tel.
22 „ŚWIĘCKI,
724 48 28 konserwacja@swiecki.pl,
Firma
Firma
CIEŚLIKOWSKI
tel. 22 720-39-07
692-469-767
-tel.
„Arka”
Komorów, ul. Berylowa 34
tel. 22 758–00–85
Sieci
kanalizacyjnej
-awarie
RES-MED.
Michałowice,
ul. Ludowai7Sanitarnej
tel.
22 753–04–04 Gospodarki Wodno-Ściekowej
Przedsiębiorstwo
-„GEA-NOVA”
PrzychodniaSp.
Lekarska
ZDROWIE
z o. o., 05-082
Stare Babice,
Komorów, ul. Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57
ul. Kutrzeby 38
APTEKI
AWARIE: 697-229-002
- Apteka 24h Pruszków, ul. Armii Krajowej 44
SERWIS:
tel.53695-380-695,
693-860-083
tel.
22 759
84
- „Leśna” Komorów, ul. Ceglana,
tel. 22 758-02-21
awarie Sieci wOdOciąGOwej:
- „Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34,
„WODROL”-PRUSZKÓW S.A., 05-800 Pruszków
tel. 22 758-00-82
ul. Stefana Bryły 10
- Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,
694-404-982,
662-162-184,
tel.
22 723-91-83
22 759-03-03 ul. Parkowa 1a,
-694-404-978,
Apteka w Michałowicach,
tel. 22 753-09-80

Druk
Druk
i opracowanie
i opracowanie
graficzne:
graficzne:

URZĄD
POCZTOWY
POGOtOwie
ratunkOwe – 999
W MICHAŁOWICACH
Ul.
Raszyńska
nOcna
POmOc34
medyczna – 22 753-81-37
05-816
Michałowice-Osiedle
ZOZ „Piastun”;
Piastów; ul. Reja 1
pon.: 08:30–15:30
tel. 22 723-11-47
wt.:
08:30–15:30
śr.:
11:30–18:30
PrzychOdnie lekarSkie
czw.: 11:30–18:30
„Arka”
Komorów, ul. Berylowa 34
pt.:
13:00–20:00
tel. 22
758–00–85
Sob.:
nieczynne
RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7

URZĄD POCZTOWY W REGUŁACH
tel. 22 753–04–04
Ul.
Aleja Powstańców Warszawy 1
Przychodnia
Lekarska ZDROWIE
05-817
Reguły
pon.:
08:00-15:00
Komorów,
ul. Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57
wt.: 08:00-15:00
aPteki
śr.:
12:00-19:00
czw.: 12:00-19:00
„Leśna”
Komorów, ul. Ceglana, tel. 22 758-02-21
pt.:
13:00-20:00
sob.:
nieczynna
„Ostoja”
Komorów, ul. Berylowa 34,
tel. 22 758-00-82

URZĄD POCZTOWY W KOMOROWIE
w Nowej
Wsi, ul. Główna 24,
ulApteka
Krótka
2
tel. 22 758-27-25
05-806
Komorów
pon.:
08:00-18:00
Apteka
w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,
wt.:
08:00-18:00
tel. 22 723-91-83
śr.: 08:00-18:00
Apteka
w Michałowicach, ul. Parkowa 1a,
czw.:
10:00-20:00
tel.10:00-20:00
22 753-09-80
pt.:
sob.: nieczynna
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