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Absolutorium dla wójta
Podczas XVI sesji rady gminy, 11 maja 
br., Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof 
Grabka otrzymał absolutorium za wykonanie 
zeszłorocznego budżetu.

Świetlica w Granicy uzyskała Certyfi-
kat Małopolskiego Centrum Budow-

nictwa Energooszczędnego Politechniki 
Krakowskiej. Oznacza to, że obiekt ce-
chuje się bardzo dobrymi parametrami 
izolacyjnymi oraz przy jego budowie za-
stosowano szereg rozwiązań, który bę-
dzie minimalizował zużycie energii.

W całym budynku zastosowano wen-
tylację mechaniczną z rekuperacją 
(systemem umożliwiającym na dostar-
czenie świeżego powietrza i usunięcie zu-
żytego wraz z zanieczyszczeniami) i od-
zyskiem ciepła. Badania przeprowadzone 
przez ekspertów Centrum potwierdziły 
bardzo dobrą szczelność obiektu, przy 
równoczesnej wysokiej jakości wewnętrz-
nego mikroklimatu. Obudowa zewnętrzna 
budynku (ściany, dach, podłoga, okna 
i drzwi) spełniają energooszczędne para-
metry ochrony cieplnej. Ponadto cześć 
energii elektrycznej, dzięki wykonaniu in-
stalacji fotowoltaicznej, będzie pozyski-
wana z energii słonecznej. Budynek jest 

zaopatrywany w ciepło za pomocą pompy 
ciepła oraz dostosowanej do niej instalacji 
grzewczej. 

Świetlica powstała na gminnej dział-
ce, przy skrzyżowaniu ulic: Czeremchy 
i Pruszkowskiej, nieopodal granickiego 
placu zabaw. Budynek jest jednokondy-
gnacyjny, z poddaszem, na którym znaj-
duje się m.in. zaplecze techniczne. Po-
wierzchnia użytkowa wynosi 186,5 m2. 
Największą jej część, 122,2 m2, stano-
wi wielofunkcyjna sala. Pozostała po-
wierzchnia została przeznaczona na 
zaplecze -  toalety, kuchnię, szatnię i ma-
gazyn. Obiekt w całości jest  dostoso-
wany dla osób niepełnosprawnych. Do 
budynku przylega drewniany taras. Na te-
renie wokół świetlicy zamontowano m.in. 
ławki i stojaki na rowery.  

Obecnie trwają drobne prace wykoń-
czeniowe, które z pewnością zostaną 
wkrótce zakończone, a świetlica będzie 
gotowa przed uroczystym otwarciem, 
5 czerwca 2016 r. Inwestycję o wartości 

Właśnie dobiega końca jedna z większych gminnych inwestycji - budowa świetlicy 
osiedlowej w Granicy, która powstała w systemie pasywnym.  

Wernisaż wystawy Jana Skowrona  
W niedzielę 24 kwietnia, w sali multimedialnej 
Urzędu Gminy Michałowice odbył się uroczysty 
koncert otwierający wystawę artysty malarza, 
mieszkańca sołectwa Komorów – Jana 
Skowrona (na zdjęciu po prawej).

Spotkania wielkanocne
Święta Wielkanocne to wyjątkowy okres 
w polskiej tradycji, to czas nadziei, 
odrodzenia i radości. I właśnie z tym 
przesłaniem odbyły się tegoroczne spotkanie 
wielkanocne.
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1 150 062,39 zł realizowała firma  ABA-
KUS sp z o.o. 

Trwają prace związane z przebudową 
ulicy Mazurskiej w Komorowie. Jest to 
II etap przebudowy tej drogi. Leży ona 
na północnowschodnim krańcu miejsco-
wości wśród zabudowy jednorodzinnej. 
W ramach wartych 598 454,68 zł prac 
firma Zakład Usług Terenowych Budowla-
nych i Porządkowych „MARGOT” z War-
szawy dokona wymiany blisko trzech ty-
sięcy metrów kwadratowych nawierzchni 
asfaltowej. Jej miejsce zajmie nowa, beto-
nowa kostka. Pojawią się także krawężni-
ki, nowe pobocza i odwodnienie ulicy. Za-
kończenie prac planowane jest na okres 
wakacyjny. 

W Nowej Wsi prowadzona jest właśnie 
przebudowa ulicy Magnolii. Ponad trzy-
stumetrowy odcinek ulicy łączącej się 
z ulicą Brzozową zostanie pokryty nową 
nawierzchnią. Ponadto prowadząca prace 
firma Zakład Usług Terenowych Budowla-
nych i Porządkowych „MARGOT” z War-
szawy wykona blisko sześćset czterdzie-
ści metrów odwodnienia i prawie pięćset 
pięćdziesiąt metrów kwadratowych po-
boczy. Zakończenie robót zaplanowano 
na drugi kwartał br. Wartość inwestycji 
236 383,40 zł. 

Także mieszkańców Opaczy-Kolo-
nii czekają drobne utrudnienia związane 
z remontem dróg. Na sześciusetmetro-
wym odcinku ul. Grabowej pojawi się 
nawierzchnia z kostki brukowej oraz od-

nowione pobocza. Całość prac, których 
koszt wyniesie 170 867,97 zł przeprowa-
dzi firma MKL-BUD Michał Lulis z War-
szawy, a docelowo mają się ona zakoń-
czyć w III kwartale br. 

Przebudowę ulic Sienkiewicza i  No-
wowiejskiej w  Komorowie, leżących 
w pobliżu gminnej biblioteki. prowadzi 
Warszawska firma „FAL-BRUK” Sp. z o.o. 
sp. k. Wykonawca wymieni łącznie niemal 
czterysta metrów nawierzchni. Dzięki in-
westycji wartej 392 370,00 zł poprawi się 
jakość komunikacji wśród gęstej zabudo-
wy Komorowa, a docelowo powinna zo-
stać zakończona w drugim kwartale br. 

Kolejną rozpoczętą inwestycją jest 
przebudowa ul. Sasanek w  Nowej Wsi 
na odcinku 490 m. Łączy ona ul. Polną 
z ul. Brzozową, umożliwiając przejazd 
z centrum miejscowości poza jej granice. 
Pojawienie się ponad dwóch tysięcy trzy-
stu metrów nawierzchni z kostki bruko-
wej, prawie kilometra rur odwadniających 
z pewnością wpłynie na komfort użytko-
wania drogi. Prace warte 393 998,37 zł 
wykona firma Zakład Usług Terenowych 
Budowlanych i Porządkowych „MAR-
GOT” z Warszawy – mają się one zakoń-
czyć latem br.

Znamy już wykonawcę zapowiadanej 
budowy chodnika wzdłuż ul. Brzozo-
wej w północnej części Nowej Wsi. Od 
ulicy Piwonii do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 719 pojawi się ponad 
półkilometrowy chodnik z dwoma ozna-

kowanymi przejściami dla pieszych. Na 
powiatowej drodze, ulicy Brzozowej wy-
stępuje nasilony ruch pojazdów - wybu-
dowanie chodnika na tym odcinku popra-
wi bezpieczeństwo i komfort poruszania 
się pieszych. Za przeprowadzenie prac 
o wartości 142 680,00 zł odpowiadać bę-
dzie konsorcjum Firm: Lider: RYMIX-BIS 
S.A. Warszawa Partner: ANIOŁ S.C. Pra-
cowania Projektowo-Usługowa. 

Kolejną rozpoczętą inwestycją jest bu-
dowa kontynuacji ścieżki pieszo-rowe-
rowej między Pęcicami a Regułami. Za 
połączenie istniejącego odcinka od kład-
ki nad rzeką Raszynką z rondem przy ul. 
Pęcickiej, które ucieszy miłośników wy-
cieczek rowerowych, amatorów joggingu 
czy nordic-walkingu odpowiadać będzie 
Zakład Usług Terenowych Budowlanych 
i Porządkowych „MARGOT” z Warszawy. 
Wartość inwestycji 156 980,00 zł. 

Znamy już także wykonawcę renowa-
cji boiska do piłki nożnej i  bieżni przy 
Zespole Szkół w  Michałowicach. Pra-
ce opiewające na kwotę 560 001,66 zł 
wykona firma Moris-Polska Sp. z o.o. 
z Warszawa. Zadanie to jest również prze-
widziane do dofinansowania z Programu 
rozwoju bazy sportowej województwa 
mazowieckiego na rok 2016 (finansowany 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej).

Mieszkańców Michałowic-Wsi ucie-
szy planowany remont ul. Księcia Józefa 
Poniatowskiego. Właśnie rozpisano po-
stępowanie dotyczące wyboru wykonaw-
cy prac na odcinku od ul. Borowskiego 
do granic gminy Michałowice. Odcinek 
ten jest ważny dla mieszkańców miej-
scowości – łączy się z drogą techniczną 
wzdłuż południowej obwodnicy Warszawy 
i umożliwia dojazd zarówno do południo-
wej i północnej części gminy oraz Raszy-
na. Na odcinku ponad pięciuset metrów 
pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa, 
odwodnienie, krawężniki. Nowe oblicze 
ulicy według planów będzie można podzi-
wiać jesienią. 

Ogłoszono także przetarg na wyko-
nanie szeregu nakładek asfaltowych 
na terenie gminy. W Komorowie nowa 
nawierzchnia (1 720 m2 nawierzchni 
z betonu asfaltowego i 140 m2 pobocza 
z tłucznia) pojawi się na ulicy Harcer-
skiej ciągnącej się wzdłuż torów kolejki 
WKD. Na ulicy Leśnej w Pęcicach Małych 
przewiduje się wykonanie 1 685 m2 na-
wierzchni z betonu asfaltowego oraz 500 
m2 pobocza z tłucznia. Remont na odcin-
ku od ul. Kamień Polny do ul. Księdza Mi-
chała Woźniaka poprawi jakość przejazdu 
do i z Suchego Lasu. Trzecia przewidziana 
w postępowaniu nakładka pojawi się na 
ulicy Dębowej w Granicy, łączącej połu-
dniowy kraniec miejscowości z Komoro-
wem. 

Wkrótce zostanie wykonana dokumen-
tacja projektowa na przebudowę dróg 



www.michalowice.pl 3

Aktualności

gminnych w Michałowicach (odnogi ul. 
Jesionowej, ulica Jaśminowa), Regułach 
(ul. Firmowa i Przytorowa) oraz Komoro-
wie (ul. Ceglanej na odcinku od ul. Krót-
kiej do ul. Kolejowej i ul. Sosnowa oraz 
ul. Wschodnia) i w  Granicy (Ciszy Leśnej 
i ul. Kubusia Puchatka). Został ogłoszony 
przetarg na to zadanie. 

Ponadto zostały ogłoszone postępowa-
nia przetargowe na modernizację oświe-
tlenia ulicznego, wymianę i remont szaf 
sterujących, remont i uzupełnienie punk-
tów oświetlenia oraz wymianę i remont 
linii i słupów na ternie gminy. Moderni-
zacja przewidziana jest w Komorowie na 
ul. Norwida i ul Bugaj, w Granicy na ul. 
Gościnnej, ul. Pogodnej i ulicy bocznej od 
Długiej. Natomiast wykonanie oświetlenia 
ulicznego planowane jest w  Pęcicach 
Małych na ul. Sikorki, a w Michałowicach 
na ul. Błękitnej. 

Mieszkańcy Pęcic Małych – szcze-
gólnie ci najmłodsi – będą mogli cieszyć 
się z boiska, które powstanie na terenie 
obok świetlicy wiejskiej przy ul. Brzozo-
wej. Ogłoszono właśnie przetarg na wy-
budowanie boiska przeznaczonego do 
gry w siatkówkę i koszykówkę o polu gry 
13m x 24m. 

W następną fazę weszła także najwięk-
sza, wieloletnia inwestycja – budowa za-
plecza sportowego w  Granicy. Wyło-
niono wykonawcę boiska do piłki nożnej 
o wymiarach 66 m x 110 m, w tym pola 
gry 60 m x 100 m, na podbudowie z kru-
szywa kamiennego, o nawierzchni z tra-
wy syntetycznej z zadaszoną trybuną na 
349 miejsc siedzących z ogrodzeniem 
wokół z siatki polietylenowej oraz moder-
nizacja istniejącej infrastruktury elektrycz-
nej. Przyszły obiekt ma spełniać wymogi 

PZPN dla rozgrywek zespołów do IV ligii 
włącznie oraz otrzymać certyfikat FIFA. 
Zadanie jest przewidziane do dofinanso-
wania z Programu Rozwoju Bazy Sporto-
wej Województwa Mazowieckiego na rok 
2016 (finansowany ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej).

Równolegle z inwestycjami przygo-
towywanymi lub wkraczającymi w fazę 
realizacji wiele z nich zostało już zako-
nych. 

Niedawno zakończyły się przebu-
dowy ulic w  Komorowie,   Klonowej 
i  Lipowej. Ulice zostały poddane wy-
mianie nawierzchni, odwodnieniu i odno-
wieniu pobocza. Inwestycje o wartości 
873 300,00 zł prowadziła firma FAL-BRUK 
sp. z o.o. sp. k. z Warszawy

Przebudowa ul. Ryżowej w  Opaczy-
-Kolonii trwała niespełna 8 tygodni. Dro-
ga ta jest jedną z najbardziej uczęszcza-
nych dróg w naszej gminie. Jest ważnym 
szlakiem komunikacyjnym dla mieszkań-
ców stanowiącym połączenie z Warsza-
wą (Aleje Jerozolimskie) z jednej strony, 
z drugiej zaś - pozostałą częścią gminy, 
w tym Michałowicami, gdzie mieści się 
szkoła, biblioteka, przedszkole i poczta. 
Kursuje tamtędy autobus linii 177. Przy 
niej zlokalizowana jest stacja kolejki 
WKD, świetlica wiejska oraz, nieopodal, 
ogródek jordanowski. Na odcinku długo-
ści 670 m wykonano nową nawierzchnię 
asfaltową z krawężnikami oraz odwod-
nienie. Modernizacja była wykonywana 
etapami.

Szybkie i sprawne zakończenie prac 
oraz minimalizowanie utrudnień związa-
nych z przebudową było możliwe dzięki 
wykonawcy tej inwestycji, firmie FAL-
-BRUK sp. z o.o. sp. k. z Warszawy.

Przebudowa ulicy Ryżowej została wy-
konana w granicach gminy Michałowice, 
czyli do skrzyżowania z ulicą Makową. 
Miejmy nadzieję, że wkrótce warszawski 
zarządca ostatniego odcinka łączącego 
drogę z Alejami Jerozolimskimi, wzorem 
naszej gminy, wykona jego moderniza-
cję. Inwestycja, której wartość wyniosła 
1 170 960,0 zł otrzymała  dofinansowanie 
w wysokości 50% w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019”.

Powody do zadowolenia mogą mieć 
także korzystający z  ul. Głównej sołec-
twie Komorów. Właśnie kończą się prace 
związane z II etapem przebudowy drogi, 
przebiegającej przez atrakcyjne rekreacyj-
nie tereny nad zalewem. W ramach prac 
na odcinku 534 metrów została wymienio-
na nawierzchnia, pojawiły się także nowe 
krawężniki, odwodnienie, a pobocza zy-
skały nowe oblicze. Inwestycje o wartości 
472 320,00 zł przeprowadziła firma „FAL-
-BRUK” Sp. z o.o. sp. k. Warszawa.

Na finiszu jest I etap przebudowy ulicy 
Warszawskiej w Granicy – na północnej 
stronie drogi została ułożona nawierzchnia 
z kostki betonowej na długości ponad 800 
metrów oraz odwodnienie. Wykonawcą 
jest Zakład Usług Terenowych Budowla-
nych i Porządkowych „MARGOT” z War-
szawy. Prace o wartości 837 385,39 zł zo-
staną zakończone do końca maja.

Zakończyła się budowa sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitarnej w dro-
dze do ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii. 
Kontynuowana jest budowa sieci kanali-
zacyjnej w al. Topolowej w Michałowicach 
oraz przebudowa rowu U-1 i zbiornika re-
tencyjnego w dolinie Raszynki.

UG 

Absolutorium dla wójta
Podczas XIV sesji rady gminy, 11 maja br., Wójt Gminy Micha-
łowice, Krzysztof Grabka otrzymał absolutorium za wykona-
nie zeszłorocznego budżetu.

Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych 
za 2015 rok oraz udzielenie Wójtowi Gminy Michałowice ab-

solutorium były pierwszymi, które poddano głosowaniu.
W sesji uczestniczyło 14 radnych i wszyscy głosowali za przy-

jęciem uchwał. Tym samym Rada Gminy Michałowice poparła 
finansową działalność za rok 2015 Krzysztofa Grabki, wójta gmi-
ny, który tym samym już po raz 7. uzyskał absolutorium (licząc 
wszystkie kadencje).

Radni w trakcie obrad Komisji budżetu i finansów, Komisji spraw 
społecznych oraz Komisji gospodarki komunalnej i przestrzennej 
mogli szczegółowo zapoznać się i przeanalizować  sprawozda-
nie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe gminy za rok 
2015 oraz informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 
2015 r., wydając opinię. 

Podczas sesji, po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami 
tych komisji, jak również stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz opinią Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do sprawozdania 
z wykonania budżetu za ubiegły rok, radni Gminy Michałowice 
pozytywnie ocenili działalność wójta, udzielając mu absoluto-
rium. 

UG 
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Zebranie mieszkańców Osiedla Komorów
W poniedziałek, 11 kwietnia, odbyło się zebranie mieszkań-
ców Osiedla Komorów. Prowadził je Michał Jeżewski, prze-
wodniczący Zarządu Osiedla Komorów. Uczestniczył w nim 
Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni z  naszej gminy, 
Hanna Brzeska-Kalczuk i Piotr Kamiński.

Michał Jeżewski poinformował, że zasadniczym powodem 
zebrania są wybory uzupełniające do Zarządu Osiedla Ko-

morów, gdyż kilka miesięcy wcześniej z funkcji członka zarządu 
zrezygnowała Agata Zatorska.

Nowym członkiem zarządu został Marek Biskot, wieloletni 
mieszkaniec Komorowa, świetnie znany wielu mieszkańcom. 
Był również członkiem poprzedniego Zarządu Osiedla Komo-
rów w latach 2011-2015. Kontrkandydatem Marka Biskota, który 
w tajnym głosowaniu zdobył 24 głosy poparcia, był Stanisław So-
bala, na niego głosowało 15 mieszkańców Komorowa.

Przed głosowaniem Michał Jeżewski przedstawił sprawozda-
nie z prac zarządu od września 2015 roku, czyli od czasu po-
przedniego zebrania z mieszańcami.  Poruszył zagadnienie mo-
dernizacji centrum Komorowa, w którym do będą wykonane 
prace wykończeniowe i zostaną ustawione kosze na śmieci. Ko-
lejnym ważnym tematem był remont dróg.

Michał Jeżewski powiedział, że przedsięwzięciem Zarządu był 
zakup i montaż stojaków na rowery. Te stojaki już są zainstalo-
wane, przy stacji kolejki WKD, przy kościele, szkole i bibliotece. 
I dodał, że ten projekt będzie kontynuowany, ponieważ, zdaniem 
zarządu, jeszcze  jest za mało stojaków na rowery.

Rozmawiano także o zaśmiecaniu miejscowości reklamami, 
dbałości o estetykę i dobry wizerunek Komorowa. Mówiono też 
o konieczności wybudowania domu kultury dla mieszkańców. 
Powstał pomysł, aby powstał on na terenie działki przy ulicy 

Kolejowej, obok mieszczącego się tam  placu zabaw dla dzieci. 
Obecny na zebraniu Krzysztof Grabka powiedział, że wcześniej 
należy ustalić, czy nie będzie kolizji prawnej. Przypomniał, ze 
kilka lat wcześniej na tym terenie realizowany był projekt budo-
wy parku rekreacyjnego dla dzieci z funduszy unijnych i trzeba 
sprawdzić nasze zobowiązania odnośnie tego projektu – powie-
dział wójt.  Dodał też, rozumie i podziela potrzeby mieszkańców 
odnośnie integrowania się i spędzania czasu w sąsiedzkim gro-
nie. Warto dodać, że na terenie naszej gminy, w ostatnim czasie, 
powstało kilka świetlic.

Beata Izdebska-Zybała 

Aktualności

Zebranie wyborcze Osiedla Michałowice
14 kwietnia w budynku szkoły podstawowej odbyło się ze-
branie mieszkańców Osiedla Michałowice. Podczas zebra-
nia dokonano wyboru nowego przewodniczącego Zarządu 
Osiedla Michałowice. Została nim Beata Rycerska. W zebra-
niu uczestniczył Krzysztof Grabka - wójt gminy oraz radni 
z terenu osiedla Michałowice: Anna Wyszomirska, Eugeniusz 
Hanc i Paweł Zacny. Przewodniczącym zebrania była Zofia 
Idzikiewicz, sekretarz gminy.

Konieczność przeprowadzenia wyborów nowego przewodni-
czącego zarządu osiedla wynikła po rezygnacji z tej funkcji 

dotychczasowego przewodniczącego, Mariusza Kaźmierczaka. 
O mandat ubiegało się dwoje kandydatów znanych miejsco-
wej społeczności: Beata Rycerska, członkini zarządu osiedla 
oraz Roman Bedyński, pełniący w przeszłości funkcję przewod-
niczącego.

Początek zebrania upłynął nad omawianiem spraw organiza-
cyjnych. Dokonano wyboru wiceprzewodniczącego zebrania, 
którym został Jarosław Hirny-Budka oraz sekretarza - funkcję 
tę pełnił Paweł Cichocki. Następnie powołano drogą wyboru 
pięcioosobową komisję wyborczą. W dalszej części oddano 
głos kandydatom, którzy zaprezentowali się zebranym miesz-
kańcom. Odpowiadali również na pytania zadawane przez pu-
bliczność.

Uprawnionych do głosowania było 2348 osób. W zebraniu 
uczestniczyło 168 mieszkańców. Wydano 166 kart do głosowa-
nia. Na Beatę Rycerską głosowało 98 osób, zaś Roman Bedyński 
otrzymał 68 głosów.

Po zakończeniu głosowania był czas na gratulacje i podzięko-
wania za udział w wyborczych zmaganiach. Nie zabrakło życzeń 
owocnej pracy na rzecz mieszkańców osiedla dla nowej prze-
wodniczącej.

UG 
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Festyn Dni Gminy 
W tym roku festyn Dni Gminy Michałowice odbę-
dzie się 12 czerwca, w niedzielę, na placu przy ul. 
Księdza Jerzego Popiełuszki w Michałowicach. 
Gwiazdą wieczoru będzie zespół Perfect. 

Usłyszymy największe przeboje grupy z lat 80.  - 
Nie płacz Ewka, Chcemy być sobą i Autobiografię, jak i 
te z najnowszej płyty z 2014 r – Wszystko ma swój 
czas.   Grupa jest w trackie sesji  do nowej płyty The 
Greatest Hits, która ma się ukazać już w maju.  

Zanim jednak wystąpi zespół działający na polskiej 
scenie muzycznej już od ponad 35 lat, planujemy by ki-
bice piłkarscy mogli dopingować reprezentację Polski 
w inauguracyjnym meczu z Irlandią Północną podczas 
Euro 2016. Powstanie strefa kibica, z atrakcjami 
dla małych i dużych fanów futbolu oraz oczywiście 
transmisją meczu (o godz. 18:00).  
 UG 

 
Lokalna Grupa Działania (LGD) Nadarzyn Raszyn-Michałowice 
 
Drodzy Państwo, 31.12.2015 r. Stowarzyszenie LGD Nadarzyn–Raszyn-Michałowice złożyło projekt LSR, w ramach nabo-
ru wniosków w konkursie o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, organizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.   
Z radością informujemy,  iż nasza LSR pozytywnie przeszła eliminacje konkursu. W ciągu kilku najbliższych lat w ramach 
inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 na lokalny rozwój trzech gmin otrzy-
mamy wsparcie unijne w wysokości: 7.911.000 PLN. 
Mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz samorządy z obszaru LGD (gmin Nadarzyn–Raszyn–
Michałowice) mogą ubiegać się o środki na realizację projektów służących partnersko - terytorialnemu rozwojowi w ra-
mach ogłaszanych konkursów przez Stowarzyszenie. 
Dnia 28.04.2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Nadarzyn–Raszyn-Michałowice, po którym wspólnie świę-
towaliśmy sukces naszego Stowarzyszenia.  
Składamy WIELKIE podziękowania wszystkim zaangażowanym osobom w prace nad powstaniem naszej organizacji jak i 
Lokalnej Strategii Rozwoju. Dziękujemy naszemu Prezesowi Witoldowi Czuksanowowi jak i życzymy sukcesów nowemu 
Prezesowi LGD Marcinowi Rybickiemu.  

„Witku – SHERIFFIE LGD NARAMI – dziękujemy” 
                                                                                                                                Biuro LGD 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.” 

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ 
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

Wydarzenia

Festyn Dni Gminy
W  tym roku festyn Dni Gminy Michałowice odbędzie się 
12 czerwca, w niedzielę, na placu przy ul. Księdza Jerzego 
Popiełuszki w Michałowicach. Gwiazdą wieczoru będzie ze-
spół Perfect.

Usłyszymy największe przeboje grupy z lat 80. - Nie płacz 
Ewka, Chcemy być sobą i Autobiografię, jak i te z najnow-

szej płyty z 2014 r – Wszystko ma swój czas. Grupa jest w trackie 
sesji do nowej płyty The Greatest Hits, która ma się ukazać już 
w maju. 

Zanim jednak wystąpi zespół działający na polskiej scenie mu-
zycznej już od ponad 35 lat, planujemy by kibice piłkarscy mo-
gli dopingować reprezentację Polski w inauguracyjnym meczu 
z Irlandią Północną podczas Euro 2016. Powstanie strefa kibica, 
z atrakcjami dla małych i dużych fanów futbolu oraz oczywiście 
transmisją meczu (o godz. 18:00). 

UG 

Lokalna Grupa Działania (LGD) Nadarzyn Raszyn-Michałowice
Drodzy Państwo, 31.12.2015 r. Stowarzyszenie LGD Nada-

rzyn–Raszyn-Michałowice złożyło projekt LSR, w ramach nabo-
ru wniosków w konkursie o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność, organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 

Z radością informujemy, iż nasza LSR pozytywnie przeszła eli-
minacje konkursu. W ciągu kilku najbliższych lat w ramach inicja-
tywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014 - 2020 na lokalny rozwój trzech gmin otrzymamy wsparcie 
unijne w wysokości: 7.911.000 PLN.

Mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz 
samorządy z obszaru LGD (gmin Nadarzyn–Raszyn–Michałowi-
ce) mogą ubiegać się o środki na realizację projektów służących 

partnersko - terytorialnemu rozwojowi w ramach ogłaszanych 
konkursów przez Stowarzyszenie.

Dnia 28.04.2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków LGD 
Nadarzyn–Raszyn-Michałowice, po którym wspólnie świętowali-
śmy sukces naszego Stowarzyszenia. 

Składamy WIELKIE podziękowania wszystkim zaangażowa-
nym osobom w prace nad powstaniem naszej organizacji jak 
i Lokalnej Strategii Rozwoju. Dziękujemy naszemu Prezesowi 
Witoldowi Czuksanowowi jak i życzymy sukcesów nowemu Pre-
zesowi LGD Marcinowi Rybickiemu. 

„Witku – SHERIFFIE LGD NARAMI  
– dziękujemy”
 Biuro LGD 
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Uroczystość poświęcenia Krzyża Pamięci w Komorowie
17 kwietnia, w niedzielę, odbyła się uro-
czystość poświecenia Krzyża Pamięci 
w Komorowie, przy ul. Kotońskiego. Pa-
tronat nad wydarzeniem objęli Mariusz 
Błaszczak, minister Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, Maksym Gołoś, sta-
rosta Powiatu Pruszkowskiego i Krzysz-
tof Grabka, wójt gminy Michałowice.

Wydarzenie z okazji 1050 rocznicy 
chrztu Polski zorganizowało Stowa-

rzyszenie Kulturalny Komorów, Muzeum 
Dulag 121 w Pruszkowie, Związek Harcer-
stwa Rzeczpospolitej i  parafialny oddział 
Akcji Katolickiej w Komorowie.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy 
świętej w kościele Narodzenia NMP 
w Komorowie, którą odprawił ksiądz pra-
łat Andrzej Perdzyński, proboszcz ko-
morowskiej parafii. Po mszy uczestnicy 
przemaszerowali na  miejsce pamięci, 
przy szkole, na tzw. „Zieleniec”, przy ul. 
Kotońskiego – będące symbolem tymcza-
sowego cmentarza w Komorowie. ***

Uroczystość prowadziła Aurelia Zalew-
ska ze Stowarzyszenia Kulturalny Komo-
rów i wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Pruszkowskiego, a także prof. Tadeusz 
Kulik, prezes parafialnego oddziału Akcji 
Katolickiej w Komorowie. Organizatorzy 
i zarazem prowadzący uroczystość powi-
tali zaproszonych gości. Wśród gości byli: 
posłanka Anita Czerwińska, z klubu PiS, 
Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki, 
Maksym Gołoś, starosta Powiatu Prusz-
kowskiego, Jan Starzyński, prezydent 
Pruszkowa, Krzysztof Grabka, wójt gminy 
Michałowice, Małgorzata Bojanowska, dy-
rektor Muzeum Dulag 121, a także przed-
stawiciele organizacji społecznych istnieją-
cych na terenie naszego powiatu i gminy.

Poświęcenia Krzyża Pamięci w Komo-
rowie dokonał ksiądz Andrzej Perdzyń-

ski. Kolejnym punktem uroczystości było 
złożenie kwiatów, a następnie wystąpie-
nia zaproszonych gości. List od ministra 
Wojciecha Kolarskiego, w imieniu Andrze-
ja Dudy, prezydenta RP, odczytał prof. 
Tadeusz Kulik, list od prezesa Jarosława 
Kaczyńskiego, odczytała posłanka Anita 
Czerwińska. Następnie głos zabrał Zdzi-
sław Sipiera, wojewoda mazowiecki, Mak-
sym Gołaś, starosta Powiatu Pruszkow-
skiego oraz Krzysztof Grabka, wójt gminy 
Michałowice.

W drugiej, artystycznej części uroczysto-
ści wystąpili artyści z zespołu wokalnego  
LORDS’S SINGERS, którzy śpiewali utwo-
ry o tematyce patriotycznej i narodowej.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
zostali zaproszeni na poczęstunek, któ-
ry przygotowany został w komorowskiej 
szkole.  

***
Jak dotąd sprawa lokalizacji tymczaso-

wego cmentarza w Komorowie nie zosta-
ła historycznie potwierdzona, mimo wielu 
starań i pism kierowanych przez Gminę 

Michałowice m.in. do Instytutu Pamięci 
Narodowej (IPN) i Rady Ochrony Pamię-
ci Walk i Męczeństwa (ROPWiM). W jed-
nym z pism ROPWiM potwierdziła fakt 
istnienia w czasie wojny „tymczasowego 
cmentarza  Rady Głównej  Opiekuńczej 
(RGO) w Komorowie-Wille”. Nie udało się 
natomiast ustalić ostatecznego miejsca 
pochówku zmarłych ani dalszych losów 
cmentarza. Dochodzenie w tej sprawie 
jednak cały czas trwa, jego wynik nie jest 
jeszcze znany.  

Nie mając jednoznacznej odpowie-
dzi, Gmina Michałowice podjęła także 
współpracę z Instytutem Historii PAN, 
Wydziałem Historycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Muzeum Powstania 
Warszawskiego w celu naukowego zbada-
nia i lokalizacji tymczasowego cmentarza 
w Komorowie. Niestety także i ta próba 
nie dała bezsprzecznego rezultatu.

Miejsce przy ul. Kotońskiego w Komo-
rowie jest więc symbolem tymczasowego 
cmentarza z okresu wojennego.

Beata Izdebska-Zybała 

„Za zielonymi drzwiami” – widowisko poetyckie
W piątek, 22 kwietnia, w komorowskiej 
bibliotece odbył się spektakl poetycki 
zatytułowany „Za zielonymi drzwiami” 
do wierszy ks. Jana Twardowskiego. 
Wystąpiła Teresa Lipowska i Grzegorz 
Gierak.

Ksiądz Jan Twardowski jest znanym 
i lubianym poetą. Jego wiersze chęt-

nie są czytane zarówno przez starszych 
jak i młodszych miłośników poezji. Nic 
więc dziwnego, że przedstawienie zaty-
tułowane „Za zielonymi drzwiami” zgro-
madziło wiele osób, nie tylko czytelników 
komorowskiej biblioteki.
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Wernisaż wystawy malarskiej Jana Skowrona
W niedzielę 24 kwietnia, w sali multime-
dialnej Urzędu Gminy Michałowice odbył 
się uroczysty koncert otwierający wysta-
wę artysty malarza, mieszkańca sołec-
twa Komorów – Jana Skowrona. Okazją 
do wernisażu były 90. urodziny artysty.

Sylwetkę malarza przybliżyła oraz lau-
dacje na jego cześć wygłosiła aktor-

ka – Sławomira Łozińska. „Pana życie 
jest dowodem jak skutecznie i owocnie 
można łączyć obowiązki żołnierza, dyplo-
maty i artysty. Nigdy nie rozstaje się pan 
ze swoim szkicownikiem i jest pan czło-
wiekiem potrafiącym łączyć środowiska, 
a dzięki temu świat jest piękniejszy”.

Od ponad 60 lat Jan Skowron tworzy 
swoje prace, które wystawiał w kraju i za 
granicą, między innymi w Rzymie i Lati-
nie we Włoszech, w Warszawie, Zielonej 
Górze, w Przasnyszu, Algierze,  Laosie. 
Lyonie i Douai we Francji. Artysta specja-
lizuje się w malarstwie sztalugowym, sto-
sując przy tym wiele stylów sięgających 
po różne środki wyrazu, aby precyzyjnie 
oddać klimat i swoje fascynacje tematem. 

Podczas koncertu swoje wiersze, spe-
cjalnie napisane z okazji jubileuszu Jana 
Skowrona zaprezentowali: Grażyna Orzel-
ska – sekretarz Stowarzyszenia „Ren 
i Dunaj” oraz wieloletni przyjaciel artysty, 
filozof – Stefan Król, który w swoim wy-
stąpieniu zapewnił jubilata, że człowiek 
nie kończy swojego życia, gdy ma okre-
śloną ilość lat, ale kończy w ten czas, kie-
dy zmusza go do tego siła wyższa.

Zgromadzona w sali multimedialnej pu-
bliczność miała również okazję wysłuchać 
koncertu córki, Grażyny Skowron-Mat-
kowskiej i wnuczki jubilata, Magdaleny 
Kunce, które zaśpiewały m.in. utwory z re-
pertuaru Edith Piaf i Andrew Lloyd Web-
bera. Również specjalnie na tę okazję 
w etiudzie pt. „W galerii” zaprezentowała 
sztuki mimu – Elżbieta Pastecka.

Niedzielne wydarzenie było również 
okazją do odznaczenia jubilata krzyżem 
Zasługi Związku Żołnierzy Wojska Pol-

skiego, którego dokonali członkowie za-
rządu Związku Żołnierzy WP.  

Pamiątkowy dyplom oraz życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności w imie-
niu samorządu artyście złożyli: wójt gmi-
ny – Krzysztof Grabka, przewodnicząca 
rady gminy – Elżbieta Biczyk oraz obecna 
radna z sołectwa Komorów – Katarzyna 
Parzyńska i Tadeusz Chruściak, wieloletni 
radny.

Jan Skowron urodził się 25 kwietnia 
1926 roku w Douai – Francja. Były oficer 
Wojska Polskiego, artysta malarz, miesz-
kaniec sołectwa Komorów.

Jest weteranem francuskiego Ruchu 
Oporu, byłym żołnierzem 1. Armii Fran-
cuskiej „Ren-Dunaj”, żołnierzem 34 Puł-
ku Piechoty. Uhonorowany i odznaczony: 
Orderem Virtuti Militari, francuskiej Le-
gii Honorowej, krzyżami Komandorskim 
i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Złotym Krzyżem Zasługi, krzyżem Grun-
waldu i krzyżem Walecznych. Jest on 
jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia 

Byłych Żołnierzy 1. Armii Francuskiej „Ren 
i Dunaj” oraz Członkiem Rady ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych przy 
Marszałku Województwa Mazowieckiego.

Malarstwo inspirowało go od dziecka. 
Jest samoukiem, a każda jego praca po-
wstała z wewnętrznej potrzeby. Technika, 
którą stosuje, zależy od nastroju. Chwila 
zawsze przynosiła emocje, które pragnął 
przelać na „płótno”.  Pierwszą indywi-
dualną wystawę miał  w Rzymie, gdzie 
wśród prac znalazło się sporo szkiców.

Jego twórczość związana była z miej-
scami, do których podróżował i w których 
przebywał. 

Wśród obrazów, linorytów czy rysun-
ków ołówkiem i tuszem prezentowanych 
w urzędzie gminy były wspomnienia z po-
bytu m.in. w Algierze, we Włoszech, czy 
Francji, ale także portrety i martwa natu-
ra. W dorobku artysty znajdziemy także 
obrazy związane z Komorowem, w którym 
mieszka już od wielu lat.  

Mariusz Marcysiak 

Widowisko odbyło się w pokoju Marii 
Dąbrowskiej, w miejscu, gdzie zgroma-
dzone są pamiątki po pisarce. Dyrektor 
biblioteki. Katarzyna Walichnowska po-
witała zebranych gości i powiedziała, że 
podczas widowiska „Za zielonymi drzwia-
mi” wszyscy będą mieć okazję wysłu-
chać wierszy księdza Twardowskiego 
tych popularnych, jak choćby „Śpieszmy 
się kochać ludzi ” jak również mniej zna-
nych, pisanych w latach młodości, kiedy 
nie myślał jeszcze o kapłaństwie. Doda-
ła, że ksiądz Jan Twardowski całe życie 

związany był z Warszawą. Mieszkał tuż 
obok kościoła sióstr wizytek przy Krakow-
skim Przedmieściu, a do jego skromnego 
mieszkania prowadziły …. zielone drzwi. 
Z tego właśnie szczegółu biografii księdza 
Jana Twardowskiego zaczerpnięty został 
tytuł spektaklu.

Występujący aktorzy: Teresa Lipowska 
i Grzegorz Gierak czytali wiersze księ-
dza Twardowskiego z różnych okresów 
jego twórczości. Dodatkową atrakcją 
widowiska była wspomnienia Teresy Li-
powskiej, która miała to szczęścia znać 

księdza Twarowskiego. Aktorka wspomi-
nała go jako człowieka niezwykle ciepłego 
i wrażliwego. Kapłana dla którego każdy 
człowiek był bardzo ważny. Opowiadała 
o jego mieszkaniu, skromnym i jednocze-
śnie bardzo urozmaiconym, ozdobionym 
drobiazgami, które ksiądz otrzymywał od 
przyjaciół, były to kamienie, kasztany czy 
ręcznie wykonywane ozdoby.

„Za zielonymi drzwiami” to piękny spek-
takl o niezwykłym człowieku, który kochał 
i rozumiał ludzi. 

Beata Izdebska-Zybała 
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Wielkanocne spotkanie emerytów z Granicy
17 marca odbyło się świąteczne spo-
tkanie emerytów z  Granicy. Uczestni-
czył w nim Krzysztof Grabka, wójt gmi-
ny Michałowice, z żoną, Elżbieta Biczyk, 
przewodnicząca rady gminy, radni z te-
renu Granicy, przewodniczący i przed-
stawiciele Zarządu Osiedla Granica.

Spotkania świąteczne są tradycją 
w gminie Michałowice. Od lat przed 

świętami Wielkiej Nocy jak również  Boże-
go Narodzenia spotykają się emeryci zwią-
zani z Kołami Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów. Od niedawna do grona kół emerytów 
przyłączyło się Koło Emerytów z Granicy. 
Marcowe spotkanie było ich pierwszym 
spotkaniem przed świętami wielkanocny-
mi.  Przybyli bardzo licznie, także licznie 
odwiedzili seniorów miejscowi samorzą-
dowcy. W spotkaniu w Granicy uczestni-
czył nie tylko wójt Krzysztof Grabka i Elż-
bieta Biczyk, ale również radni: Agnieszka 
Paradowska i Przemysław Majtyka, a tak-
że przewodniczący Zarządu Osiedla Grani-
ca Paweł Łąpieś i przedstawiciele Zarządu, 
m.in. Anna i Aleksandra Świątek.

Zebranych gości, w imieniu przewodni-
czącej Koła Aleksandry Pyz-Szukalskiej, 
powitał Ryszard Dutkiewicz, który odczytał 
życzenia od przewodniczącej dla seniorów. 
Wszystkim zebranym życzył spokojnych 
i pełnych optymizmu świąt wielkanocnych, 
pogody ducha i przede wszystkim zdro-

wia. W spotkaniu świątecznym uczestni-
czył ksiądz prałat Andrzej Perdzyński, który 
poświęcił pokarm, modlił się, a także złożył 
wszystkim świąteczne życzenia.  

Krzysztof Grabka, wójt gminy Micha-
łowice, przyłączając się do świątecznych 
życzeń powiedział, że granicka świetlica 
jest właściwie na ukończeniu. Dodał, że 
już tej wiosny mieszkańcy będą mogli 
spotykać się w świetlicy. Radni Agnieszka 
Paradowska i Przemysław Majtyka poda-

rowali emerytom świąteczny – wiosen-
ny stroik. Życzenia zdrowia i radości, jak 
również wielu słonecznych dni i wiosny 
w sercu życzyła zebranym Elżbieta Bi-
czyk, przewodnicząca rady gminy. 

Następnie zebrali składali sobie życze-
nia. Był to czas na miłe rozmowy i poczę-
stunek - różnorodne, wspaniałe potrawy 
wielkanocne, przygotowane przez człon-
ków granickiego koła. 

Beata Izdebska-Zybała 

Spotkanie Wielkanocne w Regułach
Święta Wielkanocne to wyjątkowy okres w polskiej tradycji, 
to czas nadziei, odrodzenia i radości. I właśnie z tym przesła-
niem 17 marca, w świetlicy w Regułach odbyło się tegorocz-
ne spotkanie wielkanocne.

Spotkanie rozpoczął ks. Grzegorz Jasiński, proboszcz ko-
ścioła pw. Świętych Piotra i Pawła w Pęcicach, który wraz 

z mieszkańcami Reguł odmówił modlitwę i poświęcił pokarmy. 
Składając życzenia rozpoczął od cytatu św. Jana Pawła II „Zwra-
cajmy uwagę na znaki czasu, a tym pierwszym znakiem jest 
Zmartwychwstały Chrystus” Błogosławionych świąt, niech każ-
demu się darzy i niech każdy odkryje w swoim sercu Zmartwych-
wstanie Chrystusa.

Radości Zmartwychwstałego Chrystusa, miłości i życzliwości 
tak w gronie rodzinnym jak i wśród przyjaciół, znajomych i są-
siadów – życzyła w imieniu swoim i radnych gminy Michałowice 
przewodnicząca rady – Elżbieta Biczyk. 

Wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka składając życzenia, 
życzył przybyłym gościom wszystkiego, co najlepsze i aby zbli-
żające się święta wielkanocne były przepełnione radością.

Radości dopełnił wielkanocny zajączek, który przyniósł miesz-
kańcom Reguł zapowiedź wójta, iż jeszcze w tym roku miesz-
kańcy otrzymają nową świetlicę i ścieżkę do ronda przy dworku 
w Pęcicach.

Magdalena Krajnik-Partyka, sołtys Reguł dziękując wszystkim 
za przybycie, życzyła pogodnych i zdrowych świąt i aby w tym 
ciągłym biegu dnia codziennego, każdy znalazł czas na zatrzy-

manie się i spędzenie ich w gronie rodzinnym.
Atmosfera zbliżających się świąt udzieliła się wszystkim przy-

byłym gościom i przy suto zastawionym stole, mieszkańcy Reguł 
dyskutując na różne ważne i mniej ważne tematy, wspólnie spę-
dzili ten szczególny wieczór.

Wielkanocne spotkanie, zorganizowane  przez sołtysa i radę 
sołecką oraz koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Regułach, zostalo sfinansowane z funduszu sołeckiego. 
Świąteczne dekoracje zostały przygotowane, już po raz kolejny, 
przez mieszkankę Reguł, panią Bogusię. 

Mariusz Marcysiak 
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Spotkanie wielkanocne mieszkańców Pęcic
W sobotę, 19 marca, spotkali się mieszkańcy Pęcic, aby przy 
świątecznym stole, z okazji Świąt Wielkanocnych, złożyć so-
bie życzenia. Spotkanie odbyło się w świetlicy, uczestniczył 
w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, z żoną.

Spotkanie świąteczne z okazji Świąt Wielkiej Nocy zorganizo-
wał sołtys Waldemar Widlicki wraz z radą sołecką. Uczestni-

czyło w nim wielu mieszkańców. Obecny na spotkaniu Krzysztof 
Grabka, wójt gminy Michałowice, złożył mieszkańcom najlepsze 
świąteczne życzenia, życzył wszystkim, aby święta przyniosły 
wytchnienie i odpoczynek, a wiosenna aura sprzyjała spacerom. 
Podzielił się z mieszkańcami dobrą informacją. Powiedział mia-
nowicie, że Gmina Michałowice odkupiła od szkoły SGGW drugą 
cześć terenu wzdłuż drogi od urzędu do pałacu. To oznacza, że 
w najbliższym czasie powstanie ścieżka rowerowa od mostka 
(nowo wybudowanego mostka) do pałacu. Wiadomość tę miesz-
kańcy przyjęli z dużym entuzjazmem.  Również sołtys Waldemar 
Widlicki złożył mieszkańcom serdeczne świąteczne życzenia.

A potem był już czas na kosztownie znakomitych (jak zawsze) 
potraw. Wszystkie dania: żurek, pieczone białe kiełbaski, mięso 

i wyroby garmażeryjne były przygotowane przez mieszkanki Pę-
cic. Wszystko było wyborne! Na koniec Panie serwowały pyszne, 
również własnego wypieku, ciasta. Mieszkańcy mieli okazję do 
rozmów, składali sobie nawzajem życzenia.

Beata Izdebska-Zybała 

Wielkanocne spotkanie mieszkańców Opaczy-Kolonii
Tradycją już jest, że przed świętami, 
mieszkańcy Opaczy-Kolonii spotykają 
się, aby wspólnie przeżywać przygo-
towania do zbliżających się świąt. 19 
marca, w Wielkanocnym spotkaniu, ja-
kie zostało zorganizowane w świetlicy 
sołectwa przez sołtys i  radę sołecką 
oraz Koło nr 5 Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów uczestniczyli licznie 
przybyli mieszkańcy oraz zaproszeni 
goście.

Wśród nich byli m.in. wójt gminy Mi-
chałowice, Krzysztof Grabka, ks. 

proboszcz Marek Małkiewicz, radna Anna 
Kamińska, radny Eugeniusz Hanc, prze-
wodnicząca Rejonowego Związku  Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów - Ewa Adam-
czyk, przewodnicząca Koła nr 5 – Anna 
Taras oraz przedstawicielki urzędu gminy 
– Zofia Idzikiewicz - sekretarz gminy, Anna 
Jankowska - skarbnik gminy, Barbara Ra-
czyńska - pracownik referatu kultury.

Spotkanie rozpoczęła sołtys, Graży-
na Grabka, która w imieniu własnym 
oraz Rady Sołeckiej Opaczy-Kolonii, prze-
wodniczącej miejscowego koła i radnej 
Anny Kamińskiej złożyła wszystkim świą-
teczne życzenia. „Święta to czas wielu 
spotkań rodzinnych, dlatego z okazji nad-
chodzących świąt życzę wielu serdecz-
nych, rodzinnych spotkań”.

Święta Wielkanocne od pierwszych 
wieków są nazywane Świętami Pas-
chalnymi, bo z jednej strony jest mowa 
o trudzie i męce, ale z drugiej o nadziei 
i przezwyciężeniu - mówił ks. proboszcz 
Marek Małkiewicz. Życzę wszystkim wiel-
kiej nadziei, pomimo tego, że w naszym 

życiu mogą dziać się rzeczy trudne. Bóg 
daje nam siłę do przetrwania i patrzenia 
w przyszłość z nadzieją.

Krzysztof Grabka – wójt gminy Mi-
chałowice składając życzenia w imieniu 
własnym i przewodniczącej rady gminy 
– Elżbiety Biczyk, życzył mieszkańcom 
Opaczy-Kolonii wszystkie najlepszego, 
zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy.

W części artystycznej zebrani goście 
wysłuchali koncertu chórów  „Czerwo-
ne Korale” oraz „Czerwone Koraliki”, 
które pod kierunkiem Renaty Włodarek 
zaśpiewały pieśni: „Oto jest dzień”, „Po-
kój zostawiam Wam”, „Jezus zwyciężył”, 
„Ty tylko mnie poprowadź”, „Godzien 
o godzien”, „Barka”, „Zmartwychwstał 
Pan i żyje dziś”, „Błogosław duszo moja 

Pana”, „Christos Woskresie”, „O wychwa-
lajcie Go wszystkie narody”.

Spotkanie było też dobrą okazją do 
pochwalenia się pucharem jaki zdobyły 
kierowane przez Renatę Włodarek „Czer-
wone Koraliki”, które podczas XVII Re-
gionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek 
zajęły III miejsce.

Oczywiście jak co roku, wszystkie spe-
cjały, pyszne tradycyjne wielkanocne po-
trawy zostały przygotowane przez opa-
czewskie gospodynie. Spotkanie 
Wielkanocne w Opaczy-Kolonii to ważny 
czynnik integrujący lokalną społeczność. 
Jak mówią sami mieszkańcy „Zasiadając 
przy wspólnym wielkanocnym stole, czu-
jemy się jak w rodzinie”.

Mariusz Marcysiak 
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Spotkanie emerytów z Nowej Wsi – w świątecznej atmosferze
W  tym roku, podobnie jak w  latach 
poprzednich, wielkanocne spotkanie 
odbyło się tuż po świętach - 31 mar-
ca - w  oktawie świąt wielkanocnych. 
Uczestniczyli w  nim emeryci z  Nowej 
Wsi, a także zaproszeni goście: Elżbie-
ta Biczyk, przewodnicząca Rady Gminy 
Michałowice i  Krzysztof Grabka, wójt 
gminy Michałowice z małżonką.

W świątecznym spotkaniu uczest-
niczył również ksiądz Andrzej Ka-

miński, wikariusz parafii Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w Pruszkowie, Agata 
Tomaszewska – Antoniewicz, przewodni-
cząca rady rodziców szkoły w Nowej Wsi, 
a także Barbara Raczyńska, pracownik 
urzędu gminy, która od lat  współpracuje 
z seniorami z terenu naszej gminy.

Spotkanie wielkanocne tradycyjnie już 
zorganizowane zostało przez miejscową 
radę sołecką oraz lokalne Koło Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. Gości powitała 
Irena Niewiadomska, przewodnicząca no-
wowiejskiego koła, a także Marian Bośka, 
sołtys Nowej Wsi.

Spotkanie rozpoczęło się od wspól-
nej modlitwy. Ksiądz Andrzej Kamiński, 
powiedział że święta wielkanocne niosą 
przesłanie życia i radości. Jezus Chrystus, 
jako pierwszy człowiek, pokonał śmierć 

i zmartwychwstał. Dla wszystkich ludzi 
w niego wierzących jest to wielka radość 
i nadzieja, że również zmartwychwstaną. 
Ksiądz Andrzej złożył wszystkim najlepsze 
i jeszcze świąteczne życzenia.

Życzenia zdrowia i radości, a także po-
gody ducha na co dzień złożył wszystkim 
zebranym Krzysztof Grabka, wójt gminy Mi-
chałowice. Do życzeń dołączyła się Elżbieta 
Biczyk, przewodnicząca rady gminy, która 
seniorom z Nowej Wsi, życzyła, aby wiosna 
na dobre zagościła w ich sercach i domach. 
Powiedziała, że przyroda budzi się do życia. 

Życzyła wszystkim energii i entuzjazmu na 
cały rok.

Następnie organizatorzy zaprosili na 
świąteczny poczęstunek, był oczywiście 
wielkanocny żurek i sałatki. Na deser 
zostały przygotowane wspaniałe cia-
sta, kawa i herbata. Warto przypomnieć, 
że nowowiejscy emeryci spotykają się 
w świetlicy w każdy czwartek. Spotkania 
te są bardzo ważne dla wszystkich senio-
rów z Nowej Wsi.

Beata Izdebska-Zybała 

Święta Wielkanocne w sołectwie Komorów
Mieszkańcy sołectwa Komorów starannie przygotowywali 
się do przeżycia Świąt Wielkiej Nocy. W ubiegłym tygodniu 
zorganizowali przedświąteczne spotkanie w  gronie emery-
tów. Następnie odbyły się warsztaty przygotowywania ozdób 
świątecznych. Natomiast w Wielką Sobotę, w świetlicy w Ka-
liszowym Gaiku, odbyło się świecenie pokarmów. Zgroma-
dziło się wielu mieszkańców.

W tym roku mieszkańcy sołectwa Komorów otrzymali od Ar-
tura Kostery, sołtysa i rady sołeckiej oraz radnej Katarzyny 

Parzyńskiej kartki z życzeniami świątecznymi jak również zapro-
szenie do uczestniczenia we wspólnym świeceniu wielkanoc-
nych potraw. Dlatego mieszkańcy tak licznie uczestniczyli w tym 
obrzędzie w świetlicy w Kaliszowym Gaiku.

Święcenie rozpoczęło się o godzinie dziesiątej. Stół pingpon-
gowy przykryty białym obrusem zastawiony został wielkanoc-
nymi koszyczkami  - święconkami. Nieopodal zgromadzili się 
mieszkańcy, całe rodziny. I choć trochę padał deszcz, wszyscy 
mówili, że w święta ma być słonecznie. Obrzędu poświęcenia 
wielkanocnego pokarmu dokonał ksiądz  Bartosz Skawiński. 
Wspólnie z mieszkańcami modlił się, a następnie, w swoim imie-
niu, ale również księdza prałata Andrzeja Perdzyńskiego, złożył 
zebranym świąteczne życzenia,  Życzył wszystkim błogosławio-
nych świąt. Życzył też, aby w sercach pojawiła się tęsknota do 
Boga i wielka chęć obcowania z nim. 

Świąteczne życzenia złożyła wszystkim zebranym radna Ka-
tarzyna Parzyńska. Życzyła radości i pogody ducha oraz dużo 
ciepła i rodzinnej atmosfery podczas świąt, do życzeń dołączył 
sołtys Artur Kostera.

Po zakończonym obrzędzie święcenia pokarmów, mieszkań-
cy częstując się świątecznymi jajkami, składali sobie najlepsze 
życzenia. Na wszystkich czekał słodki poczęstunek, kawa i her-
bata. Wielka Sobota była w Komorowie już bardzo świąteczna. 
Wszystkich ogarnął radosny nastrój!

Kilka dni wcześniej odbyło się świąteczne spotkanie członków 
Koła Emerytów z sołectwa Komorów, uczestniczył w nim Krzysz-
tof Grabka, wójt gminy Michałowice, jak również Elżbieta Biczyk, 
przewodnicząca rady gminy. Odbyły się również przedświątecz-
ne warsztaty wykonywania ozdób świątecznych. Świetlica w Ka-
liszowym Gaiku jest fantastycznym miejscem, gdzie mieszkańcy 
spotykają się i we własnym, sąsiedzkim gronie mile spędzają 
czas. Dobrym duchem tych działań są oczywiście miejscowi sa-
morządowcy -  radna, sołtys, rada sołecka oraz grono zaprzyjaź-
nionych, zawsze pomocnych, mieszkańców!  

Beata Izdebska-Zybała 
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Świąteczne spotkanie emerytów z Komorowa
Tradycyjnie, kilka dni po świętach, 
2  kwietnia, w  szkole w  Komorowie, 
spotkali się emeryci komorowskiego 
koła Związku Emerytów Rencistów i In-
walidów Polskich.

Spotkania wielkanocne emerytów to 
tradycja w naszej gminie W spotka-

niu wielkanocnym uczestniczył Krzysztof 
Grabka, wójt gminy, z żoną, Elżbieta Bi-
czyk, przewodnicząca rady gminy. Ksiądz 
prałat Andrzej Perdzyński, proboszcz ko-
morowskiej parafii. 

Spotkanie rozpoczęło się od występu 
artystycznego dzieci z grupy teatralnej 
„Kurtynka”, którą prowadzą nauczycielki 
nauczania zintegrowanego klas 1-3: Ewa 
Ciechomska i Małgorzata Pajączek. Dzieci 
zaprezentowały piękne i radosne wiersze 
o wiośnie i budzeniu się przyrody do ży-
cia. Dyrektor Sławomir Rymuza, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Komorowie złożył 
zebranym najlepsze świąteczne życzenia. 
Nauczycielki wraz z dziećmi przekazały 
seniorom kolorowe kartki z życzeniami. 

Ważnym momentem była wspólna mo-
dlitwa, ksiądz prałat Andrzej Perdzyński, 
poświecił pokarm, a następnie złożył świą-
teczne życzenia. Wyraził wdzięczność, że 
każdego roku jest zapraszany na świą-
teczne spotkania, życzył wszystkim zgody 
i zrozumienia w najbliższym otoczeniu.

Życzenia świąteczne złożył także 
Krzysztof Grabka, wójt gminy, życzył 
wszystkim zebranym, aby radosna 
wymowa święta Zmartwychwstania 
Chrystusa długo jeszcze towarzyszyła 
seniorom z Komorowa. Elżbieta Biczyk, 
przewodnicząca Rady Gminy Michało-
wice, w swoim, ale również w imieniu 
wszystkich radnych, życzyła zebranym, 
aby radość i uśmiech towarzyszył im 
na co dzień, a wiosna zagościła w ich 
sercach. 

Po części  oficjalnej nadszedł czas na 
świąteczne przysmaki. Nie zabrakło tra-
dycyjnego jajka i żuru, sałatki warzyw-
nej, owoców i napojów. Zebrani składali 
sobie świąteczne życzenia. Towarzyszyła 
im radość, że po raz kolejny spotkali się 
w swoim gronie. A świadomość, że wła-
śnie zaczęła się wiosna – pora roku, która 
przynosi nadzieję i radość- wprowadziła 
zebranych w radosny nastrój. Rozmowom 
nie było końca...

Beata Izdebska-Zybała 

Wielkanocne spotkanie michałowickich seniorów
Na zakończenie oktawy Wielkiej Nocy, 2 kwietnia w  Szko-
le Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyło 
się tradycyjne spotkanie wielkanocne michałowickiego Koła 
nr 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W spotkaniu, które zostało zorganizowane przez michałowic-
kie koło uczestniczyli jego członkowie oraz zaproszeni go-

ście. Wśród nich byli m.in. wójt gminy Michałowice – Krzysztof 
Grabka wraz z małżonką, ks. proboszcz Marek Małkiewicz, prze-
wodnicząca rady gminy – Elżbieta Biczyk, wiceprzewodniczący 
rady gminy – Paweł Zacny, radni - Anna Wyszomirska i Euge-
niusz Hanc, dyrektor Zespołu Szkół w Michałowicach Andrzej 
Olęcki oraz przedstawiciele urzędu gminy.

Gości powitała przewodnicząca michałowickiego koła senio-
rów – Teresa Sładek, która w imieniu własnym oraz zarządu koła 
złożyła wszystkim przybyłym serdeczne życzenia. „Niech Pan Je-
zus Zmartwychwstały otoczy wszystkich swoją opieką”.

Wielkanocny stół łączy nas wszystkich w wierze – mówił ks. 
proboszcz Marek Małkiewicz. Życzę wszystkim ciągłej na-
dziei i ciągłego patrzenia do przodu, bo przeszłości już nie ma, 
a jest teraźniejszość, która zmierza ku przyszłości, albowiem 
przez zmartwychwstanie Chrystusa przyszłość jest wiecznością.

Wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka w imieniu swoim 
oraz pracowników urzędu życzył seniorom – zdrowia, wszelkiej 
pomyślności i pogody ducha i aby nigdy ich nie opuściła.

Aby radość Zmartwychwstania Pańskiego trwała w nas jak naj-
dłużej – tymi słowami życzenia w imieniu radnych gminy Micha-

łowice oraz własnym złożyła jej przewodnicząca, Elżbieta Biczyk.
Spotkanie uświetnił koncert chóru „Michałowiczanka”, który 

pod kierunkiem Piotra Gwiazdeckiego zaprezentował przybyłym 
gościom pieśni wielkanocnych: „Przez Krzyż do Zmartwych-
wstania”, „Pan Zmartwychwstał prawdziwie – Alleluja”, „Zmar-
twychwstał Pan i żyje dziś”, „Śpiewaj Alleluja Panu”, „Szukajcie 
wpierw Królestwa Bożego”.

Mariusz Marcysiak 
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Wielkanocne spotkanie mieszkańców Opaczy Malej
9 kwietnia, niespełna tydzień po oktawie Wielkiej Nocy, 
mieszkańcy Opaczy Małej spotkali się w sali przy ul. Raszyń-
skiej 34 na tradycyjnym wielkanocnym jajeczku.

Przybyłych gości przywitała gospodarz spotkania, sołtys Opa-
czy Małej – Barbara Budzyniak.

Zgodnie ze zwyczajem wielkanocnym, ks. proboszcz Marek 
Małkiewicz pobłogosławił zgromadzone pokarmy, a składając 
życzenia w imieniu własnym jak również w imieniu pozostałych 
księży, życzył mieszkańcom Opaczy Małej, aby wszystko to, co 
jest trudne i bolesne zmieniało się w samo dobro i napełniało na-
dzieją.

Miłości, radości życia, radości z przebywania z innymi ludźmi 
i serdeczności, bo dzięki temu czujemy się potrzebni, a nasze ży-
cie nabiera sensu – tymi słowami swoje życzenia złożyła uczest-
nikom spotkania przewodnicząca rady gminy Michałowice, Elż-
bieta Biczyk

Niezmiernie ważne jest, że mieszkańcy Opaczy Małej tworzą 
symboliczną rodzinę – mówił wójt gminy Michałowice, Krzysztof 
Grabka podczas tegorocznego wielkanocnego spotkania. Skła-
dając życzenia, życzył wszystkim gościom oraz ich najbliższym 
wszystkiego, co dobre i najlepsze.

Wielkanocne spotkanie mieszkańców Opaczy Małej  zorgani-
zowane przez sołtysa i radę sołecką zostało sfinansowane z fun-
duszu sołeckiego.

Mariusz Marcysiak 

Wiosenno - Wielkanocne szaleństwo
Ależ się działo w  sobotę, 9 kwietnia, 
w  hali sportowej Zespołu Szkół w  Mi-
chałowicach. Festiwal tańca, spor-
tu i  zabawy, na który przybyło wielu 
mieszkańców naszej gminy, a atrakcji, 
jakie tego dnia przygotował Klub Spor-
towy „Zdrowie” było co niemiara.

Występy grup tanecznych ze szko-
ły tańca, Sqład – prowadzonej 

przez Dorotę Jastrzębską-Sabałę, pokazy 
sztuki walki i sportu – karate, które za-
prezentowali podopieczni sensei’a Jaro-
sława Gajka oraz zabawy na powietrznej 
ścieżce akrobatycznej, gry zręcznościowe 
i wiele, wiele animacji. To wszystko cze-
kało na tych, którzy tego dnia zawitali do 
hali sportowej Zespołu Szkół w Michało-
wicach. 

W części artystyczno-sportowej wy-
stąpiło 7 grup tanecznych i 4 grupy ka-
rateków, a ich występy to pełen ekspre-
sji spektakl talentu i umiejętności, który 
dzięki znakomitej choreografii i oprawie 
scenicznej, wzbudził zachwyt wśród zgro-
madzonej publiczności. 

Podczas gdy dorośli korzystali z oka-
zji do wspólnych spotkań i rozmów, naj-
młodsi oddawali się akrobatycznemu 
szaleństwu, startowali w licznych zaba-
wach oraz brali udział w przygotowanych 
dla nich animacjach. Oczywiście wszyst-
ko pod opieką instruktorów i animatorów, 
którzy pilnowali, aby było bezpiecznie 
i aby nikt się nie nudził. 

Jak mówi prezes Klubu Sportowego 
„Zdrowie” – Jarosław Gajek, organizator 

Wiosenno – Wielkanocnego szaleństwa, 
impreza jest imprezą pro sportową, pro 
zdrowotną i pro rodziną aktywizująca 
mieszkańców gminy Michałowice, która 
jak ma nadzieję na stałe wejdzie do ka-
lendarza wydarzeń kulturalnych naszej 
gminy.

*****
W ostatnim czasie Klub Sportowy Zdro-

wie i jego sekcje taneczne reprezentowały 
gminę Michałowice w turniejach tanecz-
nych, odnosząc liczne sukcesy. 

Niewątpliwie jednym z nich było zajęcie 
II miejsca przez SQŁADZIK mini, III - przez 
SQŁAD oraz zdobycie wyróżnień przez SQŁA-
DZIK i SQŁAD w XI Ogólnopolskim Turnieju 
Formacji Tanecznych Suchedniów 2016. 

Podczas XV Mazowieckiego Festiwalu 
Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Ar-
tystycznej ASTERIADA, SQŁADZIK mini 
zajął II miejsce, a SQŁAD - III miejsce 
w swoich kategoriach tanecznych.

Na III Mazowieckim Przeglądzie Zespo-
łów Tanecznych Wilanów sekcje „wytań-
czyły” 3 wyróżnienia. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych równie 
wspaniałych występów. 

Impreza i uczestnictwo w turniejach 
było możliwe dzięki otrzymanemu dofi-
nansowaniu z gminy Michałowice w ra-
mach dotacji dla organizacji pozarządo-
wych z zakresu kultury.

Mariusz Marcysiak 
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Gala Zwycięzców Międzyszkolnego Konkursu Piosenki 
Angielskiej 2016
19 marca 2016r. – święto piosenki an-
gielskiej w  gminie Michałowice. Tego 
dnia w sali multimedialnej urzędu gmi-
ny odbył się koncert finałowy, w którym 
wystąpili laureaci Międzyszkolnego 
Konkursu Piosenki Angielskiej – edycja 
2016.

Konkurs, nad którym patronat objął 
wójt gminy Michałowice, Krzysztof 

Grabka, odbył się w trzech kategoriach 
wiekowych.

Uczestnicy każdej kategorii wiekowej 
rywalizowali w kategoriach: solista, duet 
lub zespół. Etap gminny konkursu zgro-
madził blisko 100 uczestników, którzy 
aby dostać się do finału musieli przejść 
eliminacje wewnętrzne w swoich szko-
łach.

Etap gminny Międzyszkolnego Kon-
kursu Piosenki Angielskiej dla uczniów 
klas 1-3 szkół podstawowych (I katego-
ria) zorganizowała szkoła w Nowej Wsi, 
a koordynatorkami konkursu były anglist-
ki Aleksandra Piotrowska oraz Agniesz-
ka Raczyńska-Bigaj. Etap gminny 
dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych 
(II kategoria wiekowa) zorganizowała 
szkoła w Komorowie, a koordynatorka-
mi  były anglistki – Małgorzata Widera 
oraz Magdalena Rogala. 

Natomiast etap gminny dla gimnazjali-
stów (II kategoria) zorganizowało gimna-
zjum w Michałowicach, a koordynatorem 
konkursu była anglistka – Agnieszka Gra-
jewska.

Wszyscy uczestnicy startujący w Mię-
dzyszkolnym Konkursie Piosenki Angiel-
skiej zaprezentowali się rewelacyjnie, 
wykazując się przy tym dużym profesjona-
lizmem. Jury oglądające i oceniające wy-
stępy uczniów w poszczególnych katego-
riach wyłoniło zwycięzców, którzy zostali 
nagrodzeni podczas koncertu finałowego, 
jaki odbył się 19 marca w sali multimedial-
nej Urzędu Gminy Michałowice.

Gala laureatów miała przepiękną opra-
wę – dekoracje przygotowały plastyczki: 
Renata Biłozór ze szkoły w Komorowie 
oraz Małgorzata Skędrzejewska – Cen-
drowska z Michałowic. Galę otworzyły 
i prowadziły koordynatorki konkursu – 
Małgorzata Widera, Aleksandra Piotrow-
ska, Agnieszka Grajewska oraz Magda-
lena Rogala. Słowa uznania dla laureatów 
i wszystkich uczestników wyrazili wójt 
gminy Michałowice – Krzysztof Grabka  
oraz przewodnicząca rady gminy Elż-
bieta Biczyk, którzy wręczyli statuetki, 
dyplomy i nagrody zwycięzcom i wyróż-
nionym w konkursie. Na widowni obec-
ni byli dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, 
nauczyciele i wychowawcy oraz rodzice 

i uczniowie, którzy wspaniale dopingo-
wali młodym wykonawcom. Poczęstunek 
oraz obsługę wydarzenia zapewnili wo-
lontariusze z pomocą rad rodziców z każ-
dej ze szkół.

 
Laureaci Międzyszkolnego Konkursu 

Piosenki Angielskiej – edycja 2016:
 

Kategoria szkoła podstawowa  
klasy 1-3, soliści: 

I miejsce Pola Lipińska – „Someone 
Like You” i Magdalena Grądalska – „Nine 
Million Bicycles”

II miejsce Miriana Jędrasik – „When I’m 
Gone” i Maja Ogonowska – „My Teddy 
Bear”

III miejsce Emilia Gąssowska – „My He-
art Will Go On”

 
Kategoria szkoła podstawowa  
klasy 4-6, soliści: 

I miejsce  Diana Woźniak – „I See The 
Light”

II miejsce Julia Urbańska – „Cups 
song”

 
Kategoria gimnazjum klasy 1-3, soliści: 

I miejsce  Zofia Zaprzał – „One Night 
Only” i  Marta Świątek – „Rise Like a Pho-
enix”

II miejsce Zuzanna Grochowska – “Ca-
n’t Help Falling In Love” i  Zuzanna Bomze 
– „I See the Light”

III miejsce Ewa Ziółkowska – „Jimmy”
 

Kategoria szkoła podstawowa  
klasy 1-3, duety/zespoły:

I miejsce – zespół: Magdalena Grądal-
ska, Maryla Piotrowska, Julia Michewicz, 
Sofija Szarko i Izabela Gajownik – „Lucky”

II miejsce – duet: Melania Sybilska 
i Pola Oleszek – „Mamma Mia!”

III miejsce – duet: Martyna Karwowska 
i Julia Żółtowska – „If You’re Happy” oraz 
duet: Sofija Szarko i Marta Szymanek – 
„The Show”

 
Kategoria szkoła podstawowa  
klasy 4-6, duety/zespoły:

I miejsce – zespół: Gabriela Banasiuk, 
Anna Bednarczuk, Anna Dribko, Adrian-
na Gałązka, Maja Jarząbek, Magdalena 
Kwiatkowska, Olga Głodkiewicz, Olga 
Krawczyk, Aleksandra Łozińska – „Work 
This Out” 

II miejsce – zespół: Hanna Stachlew-
ska – Zając, Wiktoria Dobromysławska, 
Natalia Ratuszniak, Melania Mendyk, Julia 
Malinowska, Jagoda Knadel – „Rotten To 
The Core”

III miejsce – duet: Zuzanna Sieczka 
i Gabriela Korzeniewska – „I Wouldn’t 
Change A Thing” oraz zespół: Marta 
Przygoda, Julia Perzyna, Maciej Kaliniak, 
Maciej Zieliński, Mateusz van der Linden, 
Dawid Zachariasz, Piotr Kozłowski, Ma-
teusz Michewicz – „Love Me Like You 
Do”

 
Kategoria gimnazjum klasy 1-3, duety/
zespoły: 

I miejsce – zespół: Band (w składzie: 
Justyna Maciejek, Jakub Grochala, Fi-
lip Wrześniewski, Zuzanna Grochowska, 
Izabela Kulczak, Michał Lisowski, Alek-
sandra Majcher, Emilia Pieniążkiewicz, 
Aleksandra Trendak, Marta Uzdowska, 
Dorota Żelaśkiewicz) „Cheri Lady” oraz 
duet: Marianna Kalinowska i Małgorzata 
Gębala „Skyfall”

 
Wszystkim artystom dziękujemy za 

wspaniały występ, a laureatom gratuluje-
my wygranej!!!

Mariusz Marcysiak 
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Warsztaty kosmetyczne w Kaliszowym Gaiku
W niedzielę, 17 kwietnia, odbyły się warsztaty kosmetyczne. 
Prowadziła je Zosia Biskot, mieszkanka Komorowa. Organi-
zatorem warsztatów była Rada Sołecka sołectwa Komorów 
i radna Katarzyna Parzyńska.

Zgromadziły one wiele pań, które szukały inspiracji i alternaty-
wy dla stosowanych tradycyjnych kosmetyków. I nie zawio-

dły się. Warsztaty prowadziła Zosia Biskot, mieszkanka Komoro-
wa, która od ponad ośmiu lat zafascynowana jest stosowaniem 
kosmetyków mineralnych, które można samodzielnie wytwarzać 
w domu.

Mówiła, że kosmetyki mineralne to kosmetyki nowej generacji. 
Są one  idealne dla skóry wrażliwej, gdyż same nie zwiększają ry-
zyka wystąpienia alergii. Nie zatykają porów. Odpowiednio przy-
gotowane mogą być stosowane nawet przez osoby o niezwykle 
wrażliwej i bardzo suchej cerze. Zastosowanie odpowiednich 
dodatków może nawet łagodzić stany zapalne skóry. Kosmetyki 
mineralne mogą być bezpiecznie stosowane przez osoby po za-
biegach plastycznych i odtwórczych.

Podczas warsztatów Zosia Biskot pokazywała jakie należy 
stosować proporcje, aby powstał odpowiednik kosmetyk. W ten 
sposób powstawały pudry, podkłady, błyszczyki i cienie zarów-

no na policzki jak i oczy. Tłumaczyła, co jest ważne i na jakie 
sprawy należy zwracać uwagę. Wskazywała, że inne potrzeby 
na skóra sucha, inne tłusta czy mieszana. Każda z pań uczestni-
czących w warsztatach mogła popróbować i zastosować różne 
kosmetyki.

Beata Izdebska-Zybała 

Społeczeństwo

Zajęcia nordic walking
Nordic walking jest aktywnością, która zyskuje wielu zwo-
lenników. W naszej gminie organizowanych jest coraz więcej 
zajęć, w których pod okiem instruktorów mieszkańcy mogą 
wyuczyć się prawidłowej techniki, która jest bardzo ważna 
w przypadku tej dyscypliny. 

Gmina Michałowice zorganizowała zajęcia instruktażowe 
w dwóch największych miejscowościach, w Komorowie (na 

placy Paderwskiego) i Michałowicach (na placu przy ul. Księdza Je-
rzego Popiełuszki). Prowadziła je Agnieszka Rybakowska-Sobiszek. 

Bardzo ważnym czynnikiem nordic walkingu jest nawierzch-
nia, po której chodzimy, jak również wykorzystywany sprzęt - kij-
ki. Wskazane jest wybieranie naturalnego podłoża, najlepszego 
dla naszego kręgosłupa i stawów, stąd zajęcia nieprzypadkowo 
odbywały się na trawiastych placach. Natomiast kijki powinny być 
jak najlżejsze (polecane z domieszką karbonu) i typowe do nordic 
walkingu - posiadające tzw. rękawiczkę (niestety często te sprze-
dawane mają tylko bezużyteczną w nordic walking tasiemkę). 

Systematyczne chodzenie z kijami, ich świadome używanie 
może sprawić, że będziemy zdrowsi. Trudno nie docenić zalet 
jakie daje nam nornic walking, czyli spacer na świeżym powietrzu 
z zastosowaniem odpowiedniej techniki chodzenia. Najważniej-
sza zasada, to prawidłowy chód, czyli wykonywanie kroków na-
przemiennych - prawa ręka w przedzie, lewa noga się odpycha. 
Z pozoru jest to łatwa czynność, ale jednak niektórzy podczas 
zajęć mieli z tym problem. Podczas spotkań instruktorzy mówili 
o prawidłowym chodzie podstawowym.  

Gdy krok naprzemienny sprawiał kłopot, wtedy instruktor ra-
dził, aby odłożyć kijki, przejść kilkanaście metrów z luźno opusz-
czonymi rękami. Wtedy ręce automatycznie zaczną wychylać się 
do przodu i do tyłu. To jest naturalny ruch. Następnie wskazywali, 
aby wziąć kijki, opuść ręce, kijki luźno ciągnąć za sobą, aż do mo-
mentu, kiedy piechur wychwyci naturalny ruch. Czynność trzeba 
powtarzać, aż do momentu osiągnięcia swobody przy wykony-
waniu tego kroku. Istotne jest też, aby w czasie marszu ręka, któ-
ra jest z przodu nie podnosiła się powyżej ułożenia pępka. Jest 
to ważne z tego powodu, że ręka uniesiona wyżej powoduje, że 
się na niej opieramy, a nie nią odpychamy. A to jest najważniejsze 

w nornic walking. Wtedy podczas marszu treningowi poddawane 
są nie tylko nogi i biodra, a także bark, ramiona, mięśnie klatki 
piersiowej oraz kręgosłup. Badania dowodzą, że  spalanie kalorii 
jest intensywniejsze niż podczas typowego marszu i to o 20% - 
przy czym obciążenie dla stawów i kręgosłupa jest w przypadku 
równego podłoża o około 5 kilogramów mniejsze.

Zajęcia wzbogacone były o elementy gimnastyki. Na począt-
ku spotkania instruktorka przeprowadziła rozgrzewkę. Następnie 
serię ćwiczeń wzmacniających mięśnie, a na koniec ćwiczenia 
rozciągające, tak by nazajutrz nie było zakwasów.

Celem organizowanych zajęć instruktażowych było przekaza-
nie techniki chodzenia z kijami, uświadomienie jak duży może 
mieć wpływ na nasze zdrowie, a także wyrobienie dobrego nawy-
ku spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i korzystania 
z pięknej przyrody, w tym lasów, z których możemy korzystać 
także na terenie gminy (Suchy Las, Granica, Komorów).

Także jednostki pomocnicze gminy, w ramach funduszu so-
łeckiego i osiedla, zaproponowały swoim mieszkańcom zajęcia 
nordic walking, w Nowej Wsi prowadziła je Katarzyna Janota-
-Zwolińska, natomiast mieszkańcy osiedla Michałowice ćwiczą 
pod okiem Michała Studzińskiego (zajęcia odbywają się w sobo-
ty, o godz. 10:00, zbiórka przy szkole). 

Beata Izdebska-Zybała 
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Społeczeństwo

Wiosenne porządki
Porządkowanie najbliższego otoczenia i  sprzątanie miej-
scowości po zimie to działania, do których przystępuje co-
raz więcej miejscowości w naszej gminie. W tym roku akcja 
sprzątania odbyła się w  4 jednostkach pomocnicze gminy: 
w osiedlu Komorów, osiedlu Michałowice, sołectwie Komo-
rów oraz sołectwie Michałowice. 

Osiedle Komorów
Wiosenne porządki odbyły się 19 marca. Akcję zorganizowała 
Małgorzata Pachecka ze Stowarzyszenia „Komorowianie”, przy 
współpracy Zarządu Osiedla Komorów. 

Wyznaczone do uporządkowania zostały trzy obszary: okolice 
dworca Kolejki WKD i pergoli, okolice Zalewu i Plac Paderewskiego 
i tereny przyległe. W sprzątaniu uczestniczyło ponad dwadzieścia 
osób. Uczestnicy akcji podzieli się i w kilkuosobowych grupach 
zbierali śmieci i porządkowali teren. Panowie zmierzyli się z tere-
nem przyległym do Zalewu, oczyścili między innymi terem w okoli-
cy ulicy Owocowej i Stare Sady. Panie porządkowały okolice dwor-
ca Kolejki WKD. Na koniec w pobliżu pergoli posadziły kolorowe, 
wiosenne kwiaty. Usuwane też były dzikie ogłoszenia ze słupów 
energetycznych. Akcja porządkowana trwała około trzech godzin. 

Miłym akcentem sobotniego sprzątania Komorowa był grill 
i spotkanie na placu Paderewskiego. 

Sołectwo Komorów
Akcja sprzątania świata odbyła się 22 kwietnia, podczas świa-
towego Dnia Ziemi. Zorganizowali ją Artur Kostera, sołtys wraz 
z radą sołecka oraz Katarzyna Parzyńska, radna. Mieszkańcy 
spotkali się w zwyczajowym dla nich miejscu, czyli przed  świe-
tlicą w Kaliszowym Gaiku. Cześć mieszkańców sprzątała las, 
niektórzy porządkowali teren w okolicach ul. Kaliszany. Nato-
miast Artur Kostera, sołtys, wraz z mieszkańcami, za cel posta-
wili sobie uporządkowanie mniej uczęszczanych terenów wokół 
Zalewu, przybrzeża od ulicy Bugaj. Katarzyna Patrzyńska, radna 
zajmowała się aranżowaniem terenu przy świetlicy - na tarasie 
zasadziła piękne begonie, które będą kwitły całe lato.

W akcji sprzątania uczestniczyło przeszło dwadzieścia osób. 
Wśród sprzątających było sporo dzieci.

Na zakończenie piątkowego sprzątania było ognisko i pieczo-
ne kiełbaski. 

Michałowice i Michałowice-Wieś
Akcja została zorganizowana w sobotę, 23 kwietnia, wspólnie 
przez Zarząd Osiedla Michałowice, z przewodnicząca Beatą 
Rycerską i Sołtys Sołectwa Michałowice, Adrianę Krol-Popiel. 
Uczestniczyło w niej ponad dwudziestu mieszkańców. Ustalo-
no, że prace porządkowe będą odbywały się w grupach.Bardzo 
skuteczna była ekipa usuwająca dzikie reklamy zamieszczane na 
ogrodzeniach i słupach energetycznych. W ten sposób zostało 
oczyszczone centrum miejscowości, ulica Raszyńska i teren wo-
kół stacji kolejki WKD. Dodatkowo całe rodziny zbierały zanie-
czyszczenia wokół kolejki. Największym jednak zaskoczeniem 
dla uczestników akcji sprzątania w Michałowicach był lasek, któ-
ry wydawało się, że był czysty. Jednak, ku zdziwieniu wszystkich, 
młodzież z michałowickiej szkoły, która stanowiła duża grupę, 
wynosiła kolejne worki śmieci – najwięcej było butelek.

Na zakończenie organizatorzy zaprosili do wspólnej, pamiątko-
wej fotografii, a potem na ognisko, gdzie można było posilić się 
smakowitą kiełbaską

 
Wszyscy uczestnicy wiosennego sprzątania zgodnie uznali, że 

takie akcje powinny być regularne, wtedy jest szansa, że uczest-
niczyć w nich będzie więcej mieszkańców. 

Gmina Michałowice dostarczyła rękawice i worki na śmieci, 
a po zakończeniu sprzątania wszystkie, ustawione w miejscach 
wcześniej ustalonych, zostały przez nią zabrane. 

Beata Izdebska - Zybała 

Wyprzedaż garażowa w Regułach
Zamiast wyrzucać dobre i  niepotrzebne przedmioty może-
my je odstąpić za symboliczną złotówkę, dając im tym sa-
mym drugie życie. Doskonałą okazją do tego była wyprzedaż 
garażowa, która w  sobotę, 7 maja, została zorganizowana 
w Regułach przez sołtysa i radę sołecką.

Słoneczne, sobotnie popołudnie zgromadziło w parku w Regu-
łach zarówno osoby szukające zakupowych okazji jak i tych, 

którym w domu zalegają nieprzydatne już przedmioty. Podczas 
wyprzedaży można było kupić praktycznie wszystko m.in. gry 
planszowe, książki, komiksy, zabawki, ubrania, buty, różnego ro-
dzaju bibeloty i wyroby rękodzieła, a to wszystko w naprawdę 
w bardzo atrakcyjnej cenie.

Wyprzedaż garażowa to znakomita okazja do zdobycia 
ciekawych rzeczy, a tym samym nieużywane już przedmio-
ty nie trafią do śmieci – powiedziała członkini rady sołeckiej, 
Małgorzata Posel. Inicjatywa to również ważne wydarzenie 
towarzyszące rozwojowi świadomości ekologicznej naszych 
mieszkańców. Dzięki odprzedaży niepotrzebnych nam przed-
miotów chronimy środowisko, ograniczając zużycie surowców 
potrzebnych do ich wyprodukowania oraz potrzebnej do tego 
energii.

 
Sobotnie wydarzenie było pierwszą tego typu akcją w Regu-

łach i jak mówią jej organizatorzy, mają nadzieję, że na stałe za-
gości wśród mieszkańców.

Mariusz Marcysiak 
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Reguły - Rodzinne budowanie budek lęgowych dla ptaków
Ptaki są z nami od zawsze, a ich ochro-
na przynosi korzyści nie tylko ptakom, 
ale przede wszystkim bardzo korzyst-
nie wpływa na życie ludzi. Jednym ze 
sposobów ich ochrony jest budowa bu-
dek lęgowych, w których ptaki zakłada-
ją gniazda i składają jaja.

Chęć pomocy ptakom, ale i również 
dobra zabawa zgromadziła miesz-

kańców Reguł w niedzielne popołudnie 24 
kwietnia, w parku przy ul. Wiejskiej 13 na 
„Rodzinnym budowaniu budek lęgowych 
dla ptaków”.

Koordynatorem projektu z ramienia so-
łectwa była jej członkini - Małgorzata Posel, 
a zajęcia poprowadzili Marcin Chodorow-
ski i Tomasz Dąbrowski z Fundacji „KiM”, 
którzy zadbali o przygotowanie stanowisk 
pracy oraz materiały do budowy budek.

Przed przystąpieniem do prac instruk-
torzy zapoznali uczestników z techniką 
oraz zasadami budowania budek dla pta-
ków, a przede wszystkim wszyscy wspól-
nie wybrali, dla jakich ptaków zbudują 
swoje budki, gdyż każdy gatunek wyma-
ga nieco innych warunków do założenia 
gniazda. Sikorka bogatka, sikorka mo-
draszka, muchołówka, wróbel i mazurek 
to gatunki, dla których mieszkańcy Reguł 
zbudowali budki lęgowe.

Dobra budka musi być bezpieczna 
dla ptaków, które w niej zamieszkują – 

mówił Marcin Chodorowski – dlatego 
budując musimy zawsze pamiętać o jej 
odpowiednim wymiarze, tak powierzchni 
jak i wielkości otworu, przez który ptaki 
się dostaną do środka. Zbyt duży otwór 
wlotowy może spowodować, iż mniejsze 
gatunki nie będą mogły zasiedlić naszej 
budki, ponieważ większe ptaki je wyprą, 
a do tego duży otwór może też stworzyć 
zagrożenie ze strony drapieżników.

Trzeba przyznać, iż zaangażowanie 
i współpraca uczestników przy budowie 
budek była imponująca, można powie-
dzieć – wespół w zespół. Rodzice, dzieci, 

sąsiedzi – wszyscy starali się, jak najlepiej 
wykonać swoja pracę i aby budki były sta-
ranie zrobione. Oczywiście ciężka praca 
wymagała chwili oddechu, podczas któ-
rego można było się posilić przy słodkich 
przysmakach, jakie przygotowali sami 
uczestnicy.

Na zakończenie część budek zawisła 
w parku w Regułach, a pozostałe uczest-
nicy akcji zabrali ze sobą, aby zawiesić 
w swoich ogrodach.

Wydarzenie został sfinansowany z fun-
duszu sołeckiego.

Mariusz Marcysiak 

Społeczeństwo

Warsztaty małego podróżnika w Michałowicach-Wsi
Wszyscy znamy powiedzenie, że podróże kształcą. Z  po-
twierdzeniem tego stwierdzenia bardzo często spotykamy 
się w trakcie naszego życia. Podróżując, mamy obraz tego, 
jak wygląda otaczający nas świat oraz jak w tym świecie to-
czy się życie.

Ideą  warsztatów małego podróżnika jest chęć zainteresowania 
dzieci poznawaniem bliskiego i dalekiego świata. Z tą myślą 

w niedzielne popołudnie, 20 marca, w sali przy ulicy Raszyńskiej, 
najmłodsi mieszkańcy Michałowic-Wsi wzięli udział w pierw-
szych warsztatach małego podróżnika, które poprowadziła po-
dróżniczka – Katarzyna Łopienko.

Nie ważne, jak daleko wybieramy się w podróż, ponieważ wy-
bierając się w nią, zawsze poznajemy nowych ludzi, uczymy się 
wielu nowych i ciekawych rzeczy. Niektórzy ludzie uważają, że 
wyjazd w Tatry, które były pierwszym tematem warsztatów, to nic 
nadzwyczajnego, a jednak. W Tatrach spotykamy się z zupełnie 
innym krajobrazem, mamy odczynienia z bardziej zmiennymi wa-
runkami pogodowymi, a przemierzając szlaki poznajemy tamtej-
szych ludzi oraz to jakie oni mają tradycje i zwyczaje.

Podczas warsztatów, dzieci poznały podstawowe abc podróż-
nika. Dowiedziały się, że zanim wyruszymy w podróż, a zwłasz-
cza w góry np. w piękne polskie Tatry, musimy najpierw się 
odpowiednio przygotować do naszej wyprawy i zadbać o bez-
pieczeństwo. Bez przygotowania wyprawa może się nie udać, 
a nasze bezpieczeństwo być zagrożone. Wyruszając w góry mu-
simy mieć m.in. odpowiednie buty, ciepłe ubranie, wodę, termos 

z herbatą, coś do jedzenia, latarkę, kompas, mapę oraz małą 
apteczkę.

Aktywność dzieci podczas warsztatów była z pewnością za-
sługą programu, jaki przygotowała dla nich  pani Katarzyna Ło-
pienko. Czytanie mapy, degustacja oscypka, taniec zbójnicki, 
penetracja jaskini i lepienie własne góry z masy solnej zapewniło 
dzieciom moc atrakcji, a tym samy poprzez zabawę dzieci otrzy-
mały solidna dawkę wiedzy.

Warsztaty zostały zorganizowane społecznie przez mieszkan-
kę, Katarzynę Łopienko i sołtys Michałowic-Wsi, Adrianę Król-
-Popiel. 

Mariusz Marcysiak 
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Wizyta komorowskich uczniów w domu dziecka
Tradycją jest współpraca i  znajomość 
z  opiekunami i  podopiecznymi Domu 
Dziecka „Przystań” w  Skarżysku-Ka-
miennej z  młodzieżą i  nauczycielami 
Liceum Ogólnokształcącego i  Gimna-
zjum w Komorowie. Uczniowie przygo-
towują prezenty, które nie są przypad-
kowe. Podopieczni domu dziecka piszą 
listy z  „małymi życzeniami”. Co roku 
nasi uczniowie spełniają ich marzenia. 
Daje to radość i wielką satysfakcję.

Gimnazjalista: Marek opisał swoje spo-
strzeżenie: „Nigdy nie byłem w domu 

dziecka. Moje wyobrażenie tego miejsca 
było bardzo ponure i smutne. Zawsze 
współczułem dzieciom tam mieszkają-
cym z całego serca. Nie wiem, jak to jest 
być dzieckiem, które z różnych powodów 
nie jest z rodzicami. Mam nadzieję, że 
ani ja, ani mój brat nigdy się nie dowie-
my. Szczerze mówiąc, mógłbym nawet 
stwierdzić, że bałem się o tym myśleć. Jak 
to jest, uświadomić sobie już w starszym 
wieku niż 6 lat, że coś jest nie tak. To może 
być duży szok, gdy dziecko się dowie, że 
nie ma mamy, taty, babci czy dziadka tylko 
ciocie i wujka.

Sprawa, tak naprawdę, wygląda zupeł-
nie inaczej, dzieci nie są cały czas smutne 
(przynajmniej tak wyglądają), a w środku 
budynku jest wesoło. Bawią się i śmieją, 
„ciocie” i „wujkowie” zajmują się nimi i są 
nadzwyczaj gościnni.

Cel naszej podróży był taki, aby podaro-
wać im paczki z prezentami. W tę sprawę 

zaangażowany był Samorząd Uczniowski 
Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum 
oraz uczniowie wszystkich klas. Emocje, ja-
kie tam się wyczuwa i zachowania przycią-
gają uwagę osoby, która była nieświadoma 
życia w domu dziecka. Taki typowy ja, gdy 
chcę posłuchać muzyki, wyciągam telefon, 
podłączam słuchawki i już. Tam nie jest tak 
kolorowo. Jedna z paczek to mp3, o to pro-
sił jeden chłopczyk. Dla mnie to nie było nic 
dziwnego, lecz jego reakcja ruszyła mocno 
moje serce. Gdy wyjął prezent z pudełka, 
podłączył słuchawki i zaczął słuchać, cieszył 
się tak bardzo, że nie wiem, jak to określić 
własnymi słowami. Było to dla mnie tak za-
skakujące zjawisko, że niektóre osoby, które 
znam, stwierdziłyby pewnie, że z chłopcem 

jest coś nie tak, a osoba, która ma takie rze-
czy na co dzień, nigdy nie doceni takiego 
prezentu. W moich wyobrażeniach dzieci 
siedziały cały czas w domu, a tu się oka-
zuje, że one normalnie chodzą do szkoły, 
mają kolegów i koleżanki. Nigdy w życiu 
nie przypuszczałbym, że ich życie tak wy-
gląda, gdyby nie ta wyprawa. Dzięki takim 
doświadczeniom zdobywamy dużo wiedzy 
o świecie. Ciesz się tym co masz, kogo 
masz, kogo kochasz, bo oni jak wszyscy 
kiedyś też odchodzą…”

W czerwcu 2016 roku uczniowie komo-
rowskich szkół włączą się w akcję zbie-
rania pieniędzy na wakacyjne wyjazdy 
dla dzieci ze Skarżyska – Kamiennej.



VI Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego
W niedzielę 24 kwietnia 2016 r. rozegrano szóstą edycję wio-
sennego turnieju tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Mi-
chałowice, w hali sportowej komorowskiej szkoły. 

Turniej został zorganizowany w ramach dotacji gminnej dla or-
ganizacji pozarządowych z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

Jak zwykle frekwencja dopisała – zgłosiło się prawie 40. uczest-
ników, wśród których byli m.in. uczniowie szkoły podstawowej 
i liceum z ZSO w Komorowie.

Zawody były rozgrywane w czterech kategoriach: „Młodzik”, 
„Junior”, „Open Amateur” i „Open Professional”. W kategoriach 
„Młodzik”, „Junior” i „Open Professional” uczestniczy grali syste-
mem „każdy z każdym”, zaś spotkania w klasie  „Open Amateur” 
toczyły się „do 2 przegranych potyczek” (o zwycięstwie decy-
dował wygrany mecz, zawodnik przegrywający rywalizował da-
lej). Wszystkie mecze rozgrywano do 3 wygranych setów, po 11 
punktów każdy.

Rywalizacja przebiegała pasjonująco, a każdy pojedynek był 
zacięty. Wszyscy gracze walczyli do ostatniej „piłeczki”.  Po 
kilku godzinach sportowej rywalizacji wyłoniono triumfatorów 
w czterech kategoriach. W kategorii „Młodzik” I miejsce wywal-
czył Kuba Myśliwiec, II miejsce zajął Michał Strojek, III miejsce 
Jan Erdman.. W „Juniorach”: I miejsce zdobył Patryk Kruczyk, 
II miejsce – Aleksander Piotrkowicz), III miejsce – Brunon Osta-
piuk. Zwycięzcą w grupie „Open Amateur”: został  Artur Piersa, 
II miejsce zajął Jerzy Ostapiuk, III miejsce przypadło Piotrowi 
Knapczyńskiemu. Kategorię „Open Professional” wygrał Marek 
Biernat, na drugiej pozycji znalazł się Aleksander Romaszko, 
trzeci stopień podium przypadł Markowi Cylińskiemu. 

Triumfatorzy swoich grupach otrzymali pamiątkowe medale 
oraz wiele różnorodnych nagród rzeczowych. Dodatkowo każdy 
uczestnik turnieju otrzymał napój do picia oraz słodycze.

Marcin Jagiełło 
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Sukces szczypiornistów z Michałowic
Drużyna z  Michałowic i  tym razem 
nie miała sobie równych, wygrywając 
wszystkie mecze w  rozegranym na 
szczeblu międzypowiatowym turnieju 
piłki ręcznej chłopców szkół podstawo-
wych, który odbył się 17 marca w Tere-
sinie. Chłopcy będą reprezentantami 
regionu podczas Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej.

W zawodach wzięły udział drużyny, 
które zdobyły mistrzostwo swoich 

powiatów: mistrz powiatu pruszkow-
skiego - drużyna ze szkoły podstawowej 
w Michałowicach, powiatu sochaczew-
skiego - z Teresina, powiatu grodziskiego 
- z Podkowy Leśnej, powiatu żyrardow-
skiego - z Radziejowic oraz mistrzowie 
i wicemistrzowie  powiatu warszawskie-
go zachodniego - ze Starych Babic i Pło-
chocina.

Po rozgrywkach grupowych, w fina-
le  spotkały się drużyny z Michałowic i Te-
resina. Stawka była wysoka: zwycięzca, 
oprócz złotego medalu, zyskiwał także 
awans na Mazowieckie Igrzyska Młodzie-
ży Szkolnej, podczas których spotykają 
się najlepsi z najlepszych z całego wo-

jewództwa.  Po zaciętej walce I miejsce 
i tytuł mistrzowski turnieju zdobyła repre-
zentacja z Michałowic, pokonując ekipę 
gospodarzy 8:4. Tym samym, po 3 latach, 
drużyna z Michałowic wraca na finały Ma-
zowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

Skład drużyny:
Antek Ślęzak, Mikołaj Grochala, Maciej 
Świeciński, Szymon Gruda, Piotr Brodo-

wicz, Marcel Sołowiej, Bartosz Mantey, 
Szymon Rzepniewski, Wojtek Bedełek, 
Maksymilian Brejnak, Maksymilian Sybil-
ski, Mateusz Ruciński, Stanisław Burs, 
Krzysztof Kiersnowski, trener- Łukasz Zie-
liński. 
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukce-
sów.

Łukasz Zieliński 

Projekt Kidspeak
W  ramach projektu Kidspeak szkoła 
podstawowa w Michałowicach przez 5 
dni gościła wolontariuszki z Włoch, Ma-
lezji oraz Japonii, które zaprezentowa-
ły uczniom kulturę swoich ojczystych 
krajów.

Warsztaty realizowały także cel lingwi-
styczny, ponieważ  nasi goście po-

rozumiewali się z nami wyłącznie w języku 
angielskim. Podczas warsztatów ucznio-
wie zdobyli informacje, które trudno zna-
leźć w przewodnikach turystycznych.

Giada z Półwyspu Apenińskiego wy-
jaśniła, dlaczego Włosi okazują tak wiele 
emocji. Pokazała na przykładzie swoich 
zdjęć, jak wielu członków liczy rodzina 
włoska. Opowiedziała też o historii pizzy 
Margharity jako potrawy dla najbiedniej-
szych. 

Yume z Japonii wyjaśniła tajniki swojego 
alfabetu. Przedstawiła japońską szkołę, któ-
ra funkcjonuje inaczej niż polskie placów-
ki. Polaków zdumiewa to, że w japońskiej 
szkole uczniowie sami sprzątają korytarze, 
sale, stołówkę, a nawet toalety. Nie zabrakło 
też nauki tworzenia origami oraz posługiwa-
nia się drewnianymi pałeczkami. 

Sawin z Malezji zapewniła ucztę dla oka 
dzięki filmom prezentującym egzotyczny 
krajobraz Azji Południowo-Wschodniej. Do-
datkowo opowiedziała o świętach w swoim 

kraju, którym towarzyszą rytualne tańce 
smoków i lwów w kolorowych strojach. 

Szkoła w Michałowicach dołożyła wszel-
kich starań, aby wolontariuszki poznały 
także kulturę polską. Dziewczęta podjęły 
próbę nauki śpiewu „Szła dzieweczka do 
laseczka” oraz tańca poloneza. Miały oka-
zję zasiąść do wielkanocnego stołu, na 
którym gościł żurek oraz babka piaskowa. 

Dla uczniów był to tydzień, który dowiódł 
umiejętności władania językiem angielskim 
poza podręcznikami oraz pracami domo-
wymi. Z kolei wolontariuszki dziękowały 
nam za tak ciepłe przyjęcie. Na pytanie, za 

czym będą najbardziej tęsknić, odpowia-
dały jednoznacznie, że za ludźmi.

Wolontariuszki mieszkały w domach 
uczniów michałowickiej szkoły. Dziękuje-
my rodzinom, które ich gościły. 

Koordynatorami projektu byli nauczy-
ciele języka angielskiego Szkoły Podsta-
wowej w Michałowicach panie:. Agnieszka 
Mazek-Cieślak oraz Małgorzata Rzeźnik, 
których pracę wspomogły panie: Małgo-
rzata Skrzędziejewska-Cendrowska – na-
uczyciel plastyki oraz Alina Stencka –na-
uczyciel muzyki.

Małgorzata Rzeźnik 
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UKS Akademia Koszykówki Komorów zwycięża 
w Bydgoszczy
W dniach 15-17 kwietnia Uczniowski Klub Sportowy Akade-
mia Koszykówki Komorów brał udział w ogólnopolskim tur-
nieju dla koszykarzy z rocznika 2005 w Bydgoszczy.

W turnieju uczestniczyło 10 zespołów: Basket Koszalin, Śląsk 
Wrocław, Jedynka Kościan, Basket Bydgoszcz, Czarni 

Słupsk, Pierniki Toruń,  MKS Grójec, Lwy Gdańskie oraz dwie 
drużyny z Komorowa; drużyna skompletowana z młodszych za-
wodników, którzy nabierają sportowego doświadczenia oraz ze-
spół z rocznika 2005.

Udział w turnieju był możliwy dzięki dofinansowaniu z budżetu 
Gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządo-
wych oraz wsparciu rodziców.

W finale gracze gracze UKS Akademii Koszykówki Komorów 
starli się z dysponującym bardzo dobrymi warunkami fizycznymi 
zespołem ze Słupska. Początkowo rywale górowali nad komo-
rowskim zespołem, jednak ostatecznie spotkanie zakończyło się 
zwycięstwem zawodników UKS-u 41 : 38.

Najlepszym zawodnikiem całego turnieju okazał się utalento-
wany wychowanek Akademii Koszykówki Franciszek Szular któ-
ry otrzymał pamiątkową statuetkę. Do najlepszej  „piątki” turnieju 
wybrano  Maćka Karolonka  z UKS Akademia Koszykówki Ko-
morów, a wyróżnienie w komorowskiej drużynie otrzymał Bartek 
Jaworski.

Zawodnicy otrzymali okolicznościowe statuetki oraz piłki, 
a cała drużyna odebrała wspaniałe medale, okazały puchar i tur-

niejowe koszulki z rąk prezesa Polskiego Związku Koszykówki 
pan Grzegorza Bachańskiego.

 
UKS Akademia Koszykówki Komorów wystąpiła w następują-

cym składzie:
Jakub Kowalski, Piotr Walczak, Bartek Jaworski, Filip Kowal-

czyk, Maks Niemirowicz Szczytt, Adam Janik, Maciej Karolonek, 
Tadeusz Engel, Franciszek Szular, Ignacy Wierzbicki, Robert Li-
piński, Ignacy Sidor, Jan Paszkiewicz, Michał Jałtoszuk, Jakub 
Dobrzyński. Trenerem zespołu jest Grzegorz Tomaszewski.

Grzegorz Tomaszewski 

II miejsce FC Komorów w turnieju 
W sobotę 23.04.2016 r. reprezentacja gminy Michałowice zło-
żona z uczniów szkoły w Komorowie i członków FC Komo-
rów zajęła II miejsce w turnieju Mazovia Cup (roczniki 2006-
2008) zorganizowanym w Lesznie.

W turnieju wzięły udział drużyny z 7 gmin: Michałowic, Leszna, 
Nadarzyna, Brwinowa, Podkowy Leśnej, Milanówka i Błonia.

Zespół pod opieką trenera Roberta Zawadzkiego wystą-
pił w młodym składzie, złożonym z roczników 2006-2007, ale 
w większości meczów, bardzo dobrze radził sobie w konfronta-
cjach ze starszymi wiekowo zespołami.

Zawodnicy z gminy Michałowice rozegrali sześć spotkań. Ich 
rezultaty były następujące:

FC Komorów – Błonie 0:0
FC Komorów – Leszno 0:2
FC Komorów – Podkowa Leśna 3:0
FC Komorów – Nadarzyn 1:0
FC Komorów – Brwinów 1:0
FC Komorów – Milanówek 0:0
Za najlepszego bramkarza turnieju uznano Huberta Szczut-

kowskiego z Komorowa Zespół FC Komorów wystąpił w skła-
dzie: Kacper Kwiatkowski (2006) oraz Hubert Szczutkowski, Aleks 
Kiss, Nikodem Dębski, Mateusz Charmuszko, Franek Zawiślak i Ty-
mek Matysiak; Trener Robert Zawadzki.

Strzelcem wszystkich bramek dla reprezentacji gminy Michało-
wice był Aleks Kiss. 

Młodym piłkarzom gratulujemy dobrej gry i korzystnego 
oraz życzymy dalszych sportowych sukcesów.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Leszno
II miejsce – Michałowice (FC KOMORÓW)
III miejsce – Brwinów

Robert Zawadzki 

Nowi mieszkańcy gminy

Karol Poniatowski
Nowa Wieś
ur. 19 stycznia 2016 r.  
Nowa Wieś 
waga: 3930 g., wzrost: 62 cm
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Druk  
i opracowanie  

graficzne:

•  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Gminy Michałowice 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 
05-816 Michałowice,  
tel. 22 350–91–20, fax 22 350–91–21

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

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

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

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

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

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

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

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

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

WAŻNIEJSZE TELEFONY

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

Centrala: 22 350–91–91 oraz tonowo wybierając nr wewnętrzny:

0 – Kancelaria ogólna; 
2 – Dowody i meldunki; 
3 – Działalność gospodarcza; 
4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 
5 – Rozliczanie opłat wodno- 

-kanalizacyjnych; 
6 – Podatki; 
7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne; 
8 – Utrzymanie dróg; 
9 – Utrzymanie porządku i czystości, 

odpady komunalne; 

10 – Zieleń; 
11 – Numery porządkowe nieru-

chomości i dzierżawa gruntów; 
12 – Podział nieruchomości  

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

Telefony bezpośrednie:

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

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

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

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

Ważne telefony …

•  Gminny OśrOdek POmOcy SPOłecznej 
Gminy michałOwice 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,  
05-816 Michałowice,  
tel. 22 350-91-20, fax 22 350-91-21

•  zeSPół ObSłuGi ekOnOmicznO- 
-adminiStracyjnej Szkół 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,  
05-816 Michałowice,  
tel. 22 350-91-60, fax 22 350-91-61

•  Gminna kOmiSja dS. PrOfilaktyki 
i rOzwiązywania PrOblemów  
alkOhOlOwych w michałOwicach  
z Siedzibą w nOwej wSi 
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów,  
tel. 22 758-28-22 
(dyżury w każdy czwartek w godz.  
17.00-19.00)

•  zeSPół Szkół OGólnOkSztałcących 
im. marii dąbrOwSkiej w kOmOrOwie 
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20,  
05-806 Komorów, 
tel. 22 758-06-37 ZSO i szkoła podstawowa   
tel. 22 758-02-48  liceum 
tel. 22 758-08-95 gimnazjum

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

•  zeSPół SzkOlnO-PrzedSzkOlny 
im. mikOłaja kOPernika w nOwej wSi 
ul. Główna 96,  
05-806 Komorów 
tel. 22 758-26-05 szkoła   
tel. 22 758-26-51 przedszkole

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

•  Gminna bibliOteka Publiczna  
w michałOwicach 
ul. Raszyńska 34, 
05-816 Michałowice, 
tel./fax  22 723-86-00

 Filia biblioteki mieści się w Nowej Wsi  
(budynek gminnego przedszkola) 
ul. Główna 52A, 05-806 Komorów 
tel./fax 22 758-28-72

•  Gminna bibliOteka Publiczna  
w kOmOrOwie 
ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów, 
tel. 22 758-01-84

GMINNE jEDNOsTkI ORGANIZACYjNE

telefOn alarmOwy – 112

POlicja – 997

komisariat Policji w regułach 
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15 
tel. 22 723-41-70, 22 604-65-00,  
Sekretariat tel. 22 604-65-02 
fax. 22 604-64-06 
(wszystkie telefony czynne całodobowo)

komenda Powiatowa 
22 758-60-81 do 85, 22 604-62-13

Straż POżarna – 998 
Państwowa Straż Pożarna Pruszków 
Telefon alarmowy 22 758-77-01

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi 
ul. Główna 2  
tel. alarmowy 22 758-26-87, 881-444-552

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

POGOtOwie GazOwe – 992 
Awarie: 22 667-30-73 do 78

StarOStwO POwiatOwe   
tel. 22  738-14-00

Oświetlenie uliczne 
Firma CIEŚLIKOWSKI tel. 22 720-39-07

awarie Sieci kanalizacyjnej i Sanitarnej 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej 
„GEA-NOVA” Sp. z o. o., 05-082 Stare Babice,  
ul. Kutrzeby 38 
AWARIE: 697-229-002 
SERWIS: tel. 695-380-695, 693-860-083

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

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

POGOtOwie ratunkOwe – 999

nOcna POmOc medyczna – 22 753-81-37 
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1 
tel. 22 723-11-47

PrzychOdnie lekarSkie 
„Arka” Komorów, ul. Berylowa 34 
tel. 22 758–00–85 
 RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7 
tel. 22 753–04–04 
 Przychodnia Lekarska ZDROWIE 
Komorów, ul. Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57

aPteki

„Leśna” Komorów, ul. Ceglana, tel. 22 758-02-21 
 „Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34,  
tel. 22 758-00-82 
 Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24,  
tel. 22 758-27-25 
 Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,  
tel. 22 723-91-83
 Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 1a,  
tel. 22 753-09-80

WAŻNIEjsZE TELEFONY

Centrala: 22 350-91-91 oraz tonowo wybierając nr wewnętrzny:

0 –  Kancelaria ogólna; 

2 – Dowody i meldunki; 

3 – Działalność gospodarcza; 

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 

5 –  Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych; 

6 – Podatki; 

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne i drogowe; 

8 – Utrzymanie bieżące dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

10 – Zieleń; 

11 –  Numery porządkowe nieruchomości 

i dzierżawa gruntów; 

12 –  Podział nieruchomości i rolnictwo; 

13 – Planowanie przestrzenne; 

14 – Zamówienia Publiczne; 

15 – Promocja; 

16 – Kultura i sprawy społeczne; 

17 – Obrona cywilna.

telefony bezpośrednie:

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

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

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

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

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

www.dbprint.pl
biuro@dbprint.pl
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graficzne:

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

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

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GMINY MIChAŁOWICE

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

TELEFON ALARMOWY – 112

POLICJA – 997

Komisariat Policji 
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15 
tel. 22 723-41-70, 22 604-65-00, 
Sekretariat tel. 22 604-65-02 
fax. 22 604-64-06 
(wszystkie telefony czynne całodobowo)

Komenda Powiatowa 
22 758-60-81 do 85, 22 604-62-13

STRAŻ POŻARNA – 998 
Państwowa Straż Pożarna Pruszków 
Telefon alarmowy 22 758-77-01

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi 
ul. Główna 2 
tel. alarmowy 22 758-26-87, 881-444-552

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

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

STAROSTWO POWIATOWE 
tel. 22 738-14-00

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

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
POMP 4 EKO SP. Z O.O.
tel. 22 759 03 03

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ I SANITARNEJ 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej 
„GEA-NOVA” Sp. z o. o. 
AWARIE: 697-229-002 
SERWIS: tel. 695-380-695, 693-860-083

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

NOCNA POMOC MEDYCZNA – 22 753-81-37 
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1 
tel. 22 723-11-47

PRZYCHODNIE LEKARSKIE 

„Arka” Komorów, ul. Berylowa 34 

tel. 22 758–00–85 

RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7 

tel. 22 753–04–04 

Przychodnia Lekarska ZDROWIE 

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

APTEKI 

Apteka 24h Pruszków, ul. Armii Krajowej 44  

tel. 22 759 53 84 

„Leśna” Komorów, ul. Ceglana,  

tel. 22 758-02-21 

„Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34, 

tel. 22 758-00-82 

Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24, 

tel. 22 758-27-25 

Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40, 

tel. 22 723-91-83 

Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 1a, 

tel. 22 753-09-80

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

Ważne telefony …

•  Gminny OśrOdek POmOcy SPOłecznej 
Gminy michałOwice 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,  
05-816 Michałowice,  
tel. 22 350-91-20, fax 22 350-91-21

•  zeSPół ObSłuGi ekOnOmicznO- 
-adminiStracyjnej Szkół 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,  
05-816 Michałowice,  
tel. 22 350-91-60, fax 22 350-91-61

•  Gminna kOmiSja dS. PrOfilaktyki 
i rOzwiązywania PrOblemów  
alkOhOlOwych w michałOwicach  
z Siedzibą w nOwej wSi 
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów,  
tel. 22 758-28-22 
(dyżury w każdy czwartek w godz.  
17.00-19.00)

•  zeSPół Szkół OGólnOkSztałcących 
im. marii dąbrOwSkiej w kOmOrOwie 
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20,  
05-806 Komorów, 
tel. 22 758-06-37 ZSO i szkoła podstawowa   
tel. 22 758-02-48  liceum 
tel. 22 758-08-95 gimnazjum

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

•  zeSPół SzkOlnO-PrzedSzkOlny 
im. mikOłaja kOPernika w nOwej wSi 
ul. Główna 96,  
05-806 Komorów 
tel. 22 758-26-05 szkoła   
tel. 22 758-26-51 przedszkole

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

•  Gminna bibliOteka Publiczna  
w michałOwicach 
ul. Raszyńska 34, 
05-816 Michałowice, 
tel./fax  22 723-86-00

 Filia biblioteki mieści się w Nowej Wsi  
(budynek gminnego przedszkola) 
ul. Główna 52A, 05-806 Komorów 
tel./fax 22 758-28-72

•  Gminna bibliOteka Publiczna  
w kOmOrOwie 
ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów, 
tel. 22 758-01-84

GMINNE jEDNOsTkI ORGANIZACYjNE

telefOn alarmOwy – 112

POlicja – 997

komisariat Policji w regułach 
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15 
tel. 22 723-41-70, 22 604-65-00,  
Sekretariat tel. 22 604-65-02 
fax. 22 604-64-06 
(wszystkie telefony czynne całodobowo)

komenda Powiatowa 
22 758-60-81 do 85, 22 604-62-13

Straż POżarna – 998 
Państwowa Straż Pożarna Pruszków 
Telefon alarmowy 22 758-77-01

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi 
ul. Główna 2  
tel. alarmowy 22 758-26-87, 881-444-552

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

POGOtOwie GazOwe – 992 
Awarie: 22 667-30-73 do 78

StarOStwO POwiatOwe   
tel. 22  738-14-00

Oświetlenie uliczne 
Firma CIEŚLIKOWSKI tel. 22 720-39-07

awarie Sieci kanalizacyjnej i Sanitarnej 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej 
„GEA-NOVA” Sp. z o. o., 05-082 Stare Babice,  
ul. Kutrzeby 38 
AWARIE: 697-229-002 
SERWIS: tel. 695-380-695, 693-860-083

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

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

POGOtOwie ratunkOwe – 999

nOcna POmOc medyczna – 22 753-81-37 
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1 
tel. 22 723-11-47

PrzychOdnie lekarSkie 
„Arka” Komorów, ul. Berylowa 34 
tel. 22 758–00–85 
 RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7 
tel. 22 753–04–04 
 Przychodnia Lekarska ZDROWIE 
Komorów, ul. Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57

aPteki

„Leśna” Komorów, ul. Ceglana, tel. 22 758-02-21 
 „Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34,  
tel. 22 758-00-82 
 Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24,  
tel. 22 758-27-25 
 Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,  
tel. 22 723-91-83
 Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 1a,  
tel. 22 753-09-80

WAŻNIEjsZE TELEFONY

Centrala: 22 350-91-91 oraz tonowo wybierając nr wewnętrzny:

0 –  Kancelaria ogólna; 

2 – Dowody i meldunki; 

3 – Działalność gospodarcza; 

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 

5 –  Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych; 

6 – Podatki; 

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne i drogowe; 

8 – Utrzymanie bieżące dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

10 – Zieleń; 

11 –  Numery porządkowe nieruchomości 

i dzierżawa gruntów; 

12 –  Podział nieruchomości i rolnictwo; 

13 – Planowanie przestrzenne; 

14 – Zamówienia Publiczne; 

15 – Promocja; 

16 – Kultura i sprawy społeczne; 

17 – Obrona cywilna.

telefony bezpośrednie:

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

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

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

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

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

www.dbprint.pl
biuro@dbprint.pl

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

Druk  
i opracowanie  

graficzne:

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

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

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GMINY MIChAŁOWICE

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

18 – Oświetlenie uliczne


