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Festyn Dni Gminy
Za nami festyn z okazji Dni Gminy 
Michałowice, podczas którego gwiazdą 
wieczoru była Anna Wyszkoni.

WYCINKA DRZEW – zmiana przepisów
Od 17 czerwca br. właściciel nieruchomości 
(osoba fizyczna) samowolnie nie może 
już wyciąć drzewa. Zmieniła się ustawa 
o ochronie przyrody.

Gminna edukacja na najwyższym 
poziomie w Polsce!

W ielki sukces oświaty – gmina 
Michałowice zajęła 2. pozycję 

w  ogólnopolskim rankingu „Miejsc 
sprzyjających edukacji”.

Ranking został opracowywany w opar-
ciu o  ogólnodostępne dane dotyczące 
trzech poziomów nauczania - w  przed-
szkolach, szkołach podstawowych 
oraz gimnazjach. Składał się z trzech miar, 
z których każda w równy sposób wpływa-
ła na ostateczną ocenę: 
Miara dobrego startu – oznacza procent 
dzieci w  wieku 3 i  4 lat korzystających 
z edukacji oraz bierze pod uwagę wyniki 
sprawdzianu szóstoklasistów. 
Miara nierówności - odzwierciedla zróż-
nicowanie wyników sprawdzianu szósto-
klasistów oraz  egzaminu gimnazjalnego 
na terenie gminy z lat 2014-2016.
Miara postępu - pokazuje jak duży po-
stęp w gimnazjum uczynili uczniowie nie-
zależnie od ich potencjału po szkole pod-
stawowej.

Ranking został przygotowany przez fun-
dację Evidence Institute,  zajmującą się 
badaniami oświatowymi oraz  promowa-
niem najlepszych praktyk edukacyjnych, 
związaną z czołowymi polskimi uczelnia-
mi, współpracującą z instytucjami badaw-
czymi z Europy i USA.

Dyplom za zajęcie 2. miejsca w  ogól-
nopolskim rankingu odebrał wójt gminy 
Michałowice, Krzysztof Grabka, podczas 
konferencji Rankingu samorządów sprzy-
jających edukacji 2017,  która odbyła się 
22 maja w Warszawie.

1. miejsce zajęła Podkowa Leśna nato-
miast 3. - gmina Świdnica ( województwo 
lubelskie). 

Tak wysoka pozycja w  Polsce jest re-
zultatem bardzo dobrych wyników jakie 
uzyskują nasi uczniowie, zaangażowa-
nia nauczycieli i  rodziców, a  także pracy 
wszystkich osób związanych bezpośred-
nio lub pośrednio z  edukacją w  naszej 
gminie. 

 UG 

Zmiana studium - dialog społeczny - ob-
szar „Reguły, Al. Jerozolimskie”
W ramach projektu „Przestrzeń dla 
partycypacji” obszar ten jest kolejnym 
terenem objętym zmianą Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, odnośnie którego odbywają 
się konsultacje społeczne wykraczające poza 
planistyczną procedurę.
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Biuletyn Informacyjny

Gminy Michałowice
WARTO PRZECZYTAĆ!

Bądź na bieżąco
Został uruchomiony oficjalny fanpage gminy Michałowice. Jeżeli chcą być Państwo 
na bieżąco, śledzić co się dzieje w gminie, zapraszamy do „polubienia” i odwiedza-
nia strony. 

@UGMichalowice

Natomiast osoby, które nie są użyt-
kownikiem profilu społecznościowego 
facebook zachęcamy do zapisania się 
do gminnego newslettera. Dzięki temu, 

na Państwa adres e-
-mail, będą wysyłane 
informacje pojawia-
jące się na stronie 
www.michalowice.pl 
(zaproszenia, komunikaty, aktualności). 
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Inwestycje na medal!
Dwie gminne inwestycje, świetlica i  boisko w  Granicy, zo-
stały laureatami konkursu „Inwestycja Roku 2016”. Świetlica 
zwyciężyła w kategorii obiekty kultury i edukacji, zaś boisko 
- zajęło trzecie miejsce w kategorii obiekty sportu, rekreacji 
i wypoczynku.

Przypomnijmy, budynek świetlicy został wybudowany w sys-
temie pasywnym. Uzyskał Certyfikat Małopolskiego Centrum 

Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej, co 
oznacza, że obiekt cechuje się bardzo dobrymi parametrami izo-
lacyjnymi oraz przy jego budowie zastosowano szereg rozwią-
zań, który minimalizuje zużycie energii.

Pełnowymiarowe boisko w Granicy wybudowano wraz z trybu-
nami. Spełnia ono wymogi Polskiego i Mazowieckiego Związku 

Piłki Nożnej dla rozgrywek IV ligi, a także posiada certyfikat FIFA 
QUALITY PRO, potwierdzający najwyższą jakość wykonania.

Konkurs został  ogłoszony  przez  Zarząd Krajowej Izby Go-
spodarki Nieruchomościami. Kapituła konkursu składająca 
się z  osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem nieru-
chomościami, członków samorządów terytorialnych oraz  osób 
związanych ze środowiskiem akademickim oceniała zgłoszone 
inwestycje m.in. pod względem innowacyjności i nowoczesności 
zastosowanych rozwiązań, funkcjonalności inwestycji, poziomu 
energooszczędności, wprowadzonych udogodnień dla osób nie-
pełnosprawnych, wpływu na środowisko i ładu urbanistycznego 
oraz ekonomicznej zasadności inwestycji.

Nagroda „Inwestycja Roku 2016” jest ważnym osiągnięciem, 
a  także dowodem, że gminne obiekty wyróżniają się wśród in-
nych. 

UG 

Absolutorium dla wójta
9 maja br., Wójt Gminy Michałowice, 
Krzysztof Grabka otrzymał absolutorium 
za wykonanie zeszłorocznego budżetu.

Podczas XXIV sesji Rady Gminy Mi-
chałowice m.in. punktami obrad było 

podjęcie uchwał w  sprawie zatwierdze-
nia sprawozdań finansowych za 2016 r. 
oraz  udzielenie Wójtowi Gminy Michało-
wice absolutorium za ubiegły rok. 

Wszyscy radni byli obecni w trakcie gło-
sowania.

Za przyjęciem ubiegłorocznych spra-
wozdań finansowych było 13 radnych, 
a   2 - wstrzymało się od głosowania. Na-
tomiast w  sprawie udzielenia wójtowi ab-
solutorium – 12 było „za” i  3 - „przeciw”. 
Tym samym Rada Gminy Michałowice po-
parła finansową działalność za rok 2016 
Krzysztofa Grabki, wójta gminy, który tym 
samym już po raz 8. uzyskał absolutorium 
(licząc wszystkie kadencje). Radni w  cza-
sie obrad Komisji budżetu i finansów, Ko-
misji spraw społecznych oraz Komisji go-
spodarki komunalnej i przestrzennej mogli 
szczegółowo zapoznać się i  przeanalizo-
wać  sprawozdanie z  wykonania budże-

tu, sprawozdanie finansowe gminy za rok 
2016 oraz informację o stanie mienia gminy 
na dzień 31 grudnia 2016 r., wydając opinię. 

Podczas sesji, po zapoznaniu się z po-
zytywnymi opiniami tych komisji, jak rów-
nież stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwiet-

nia 2017 r. oraz  opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w  Warszawie do spra-
wozdania z wykonania budżetu za ubiegły 
rok, radni Gminy Michałowice pozytywnie 
ocenili działalność wójta, udzielając mu 
absolutorium. 

UG 

Aktualności
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Festyn Dni Gminy Michałowice A.D. 2017
Za nami festyn z okazji Dni Gminy Mi-
chałowice. Wydarzenie, którego nie 
można było przegapić. Piękna pogoda, 
moc atrakcji i  muzyka na żywo w  wy-
konaniu gwiazdy wieczoru, którą w tym 
roku była znakomita wokalistka, kom-
pozytorka i autorka tekstów, Anna Wy-
szkoni. To wszystko dostarczyło miesz-
kańcom solidną dawkę energii.

Już od godzin południowych w niedzie-
lę 18 czerwca mieszkańcy wypełniali 

plac przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 
w  Michałowicach, gdzie odbył się tego-
roczny festyn Dni Gminy Michałowice. 
Oficjalnego otwarcia tego wydarzenia do-
konał wójt gminy Michałowice, Krzysztof 
Grabka, który życzył wszystkim wspania-
łej zabawy i niezapomnianych wrażeń.

Chwilę po oficjalnym otwarciu aktor, 
Wojciech Asiński, prowadzący imprezę 
zaprosił na scenę pierwszych artystów, 
uczniów z  ZSO w  Komorowie. Występ 
rozpoczął prowadzony przez  Sławomira 
Rymuzę zespół kameralny „Gradus ad 
Parnassum”. Zespół wykonał utwory Joh-
na Pittsa „Elephants”, „Indian Warrior”, 
„Skateboard Ride”, „Fandango”, „Karen’s 
Waltz i „Adel’s Walz”. Kolejne prezentacje 
to już piosenki w wykonaniu Weroniki Wi-
dery i  Łucji Staniewskiej – „Make a  Silly 
Face”, Mai Ogonowskiej – „Colour of Your 
Life”, Amelii Kaczyńskiej – „O, Mamma 
mia, He’s Italiano”. Dodajmy, że wszy-
scy piosenkarze są laureatami Gminnego 
Konkursu Piosenki Angielskiej.

Po szkole z Komorowa przeszedł czas 
na prezentację artystów ze szkoły w No-
wej Wsi. I  tak: Magda Grądalska z  Mał-
gorzatą Gajownik wykonały piosenkę 
„Obudź się i  żyj”, Kuba Maliszewski za-
śpiewał „Jej czarne oczy”, Zosia Mocar-
ska „Chcę do Bodzia”, a wspólnie zaśpie-
wali „Wznieś serce nad zło”. Na scenie 
wystąpiła również Iza Gajownik, która za-
prezentowała nam choreografię taneczną 
oraz Julian Niedbała ze swoi perkusyjnym 
koncertem. Wytęp artystów z Nowej Wsi 
zakończyła Zofia Zaprzał z  przepięknymi 
piosenkami „Boję się” i „The mens world”. 
Oliwia Orzełowska piosenką „Cud w sza-
fie” rozpoczęła występ uczniów z  ZSP 
w Michałowicach, a wśród kolejnych arty-

stów z tej szkoły znaleźli się Łucjan Gawin 
– „Happy”, Julia Baczkowska – „Nie zapo-
mnij” i Paulina Pastuszak, która perfekcyj-
nie zaśpiewała „Kasztany” i „Mercy”.

Wśród wielu artystów, którzy zaprezen-
towali się na scenie „Dni Gminy Micha-
łowice” nie  mogło oczywiście zabraknąć 
występu chórów z Opaczy-Kolonii „Czer-
wone Korale” i  michałowickich seniorów 
„Michałowiczanka”. 

Bardzo ciekawie było także podczas 
występu Teatru Tańca OBF oraz  OBF 
Broadway, gdzie panie zaprezentowały 
niezwykły układ choreograficzny nawiązu-
jący do znanych musicali.

Prezentacje umiejętności wokalno-
-tanecznych mieszkańców naszej gminy 
to tylko część z  atrakcji tegorocznego 
festynu. Już od jego początku na naj-
młodszych czekało wiele niespodzianek. 

Odważni mogli się sprawdzić na dużych 
lub tych nieco mniejszych dmuchanych 
zjeżdżalniach, a wiele doskonałej zabawy 
i fikołków było także dzięki Bumper Ball. 
Pompowane, przezroczyste kule bardzo 
szybko stały się jedną z  najbardziej ulu-
bionych zabaw, a do tego na dzieci czeka-
ły także mega bańki mydlane i śmieszne 
balonowe cudaki.

Wzorem lat ubiegłych pracownicy urzę-
du gminy, gminnych bibliotek i    GOPS 
przygotowali i poprowadzili wiele animacji 
i warsztatów. Bardzo dużym zainteresowa-
niem cieszyły się stoiska, gdzie choćby na 
chwilę można było się stać projektantem 
mody i własnoręcznie ozdobić odjechaną 
koszulkę, plecak czy torbę na zakupy.

Działo się również na stoisku twórczości 
artystycznej, na którym to dzieci tworzyły 
przepiękną i  wyjątkową biżuterię. Nato-
miast co można zrobić z wykorzystaniem 
surowców wtórnych mogliśmy się dowie-
dzieć podczas warsztatów ekologicznych.

Sporo radości i  zabawy dostarczyła 
dzieciom i ich rodzicom fotobudka dzięki 
której chętni mogli utrwalić tą niezapo-
mnianą chwilę w  wyjątkowej i  niepowta-
rzalnej stylizacji.

Jedną z  atrakcji festynu była także 
bardzo ciekawa i  pouczająca wystawa 
„Gmina dawniej i  dziś”. Wystawa, która 
prezentowała ważne i  charakterystyczne 
miejsca. Wszystko to co na przestrzeni 
wielu lat wydarzyło się w  naszej gminie 
i wpłynęło na jej aktualny obraz.

Swego rodzaju uzupełnieniem wystawy 
było stanowisko, na którym mieszkańcy 
mogli wykazać się wiedzą o naszej gmi-
nie. W quizie uczestniczyli zarówno młod-
si, którzy mieli do wieku dostosowywane 
pytania, jak i nieco starsi. 

Idealnym przykładem naszego wpływu 
na rzeczywistość i  przyszłość była akcja 
gminnego wolontariatu „Ośmiorniczki 
dla wcześniaków w gminie Michałowice”. 
Przypomnijmy, że jest to akcja, która po-

Wydarzenia
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Wydarzenia

lega na ręcznym wykonaniu wełnianych 
„Ośmiorniczek”, dzięki którym wcześniaki 
przebywające w inkubatorach uspokajają 
się, nie  wyrywają rurek i  przewodów, do 
których są podłączone. To wspaniała ini-
cjatywa, a  wszystkie wykonane podczas 
festynu „Ośmiorniczki” zostaną przekaza-
ne do szpitali.

Warto też wspomnieć o rywalizacji jaka 
była na torze wyścigowym aut Carrera, 
gdzie dzieci i  dorośli za pomocą kontro-
lerów ścigli się najszybszymi modelami, 
najbardziej znanych sportowych marek 
aut na świecie. To były wyścigi wymarzo-
nym autem, a do dyspozycji uczestników 
były takie auta jak: Ferrari, Porsche GT, 
Corvette, Mercedes AMG lub Ford GT.

Niezły popis umiejętność popisa-
li się także podopieczni prowadzonego 
przez  Krystynę Grabińską i  Małgorzatę 
Gajownik Ośrodka Szkolenia Psów Hau-
Hau. Pokaz posłuszeństwa i  psich sztu-
czek wzbogacony o porady o najważniej-
szych elementach tresury psów okazał 
się nie  tylko ciekawym wydarzeniem, ale 
i  okazją dla  zainteresowanych jak tre-

sować i  kiedy rozpocząć tresurę swoje-
go pieska. Oczywiście tak, aby rezultaty 
przyniosły wiele satysfakcji zarówno wła-
ścicielowi jak i jego podopiecznemu.

Dla szukających nieco większej aktyw-
ności organizatorzy przygotowali trening 
fitness z instruktorką Martą, która porwała 
publiczność do wspólnych ćwiczeń.

W trakcie festynu nie mogło oczywiście 
zabraknąć licznych konkursów, w których 
głównymi z nagrodami były 2 koszulki Re-
prezentacji Polski w piłce nożnej. Uwaga 
!!! z podpisami wszystkich piłkarzy.

Wielkimi krokami zbliżał się czas wystę-
pu gwiazdy wieczoru, ale zanim to nastą-
piło jako suport wystąpił Franchesco Chia-
rini. Włoski muzyk, który jak mówi „Moim 
marzeniem jest, aby dzięki mojej muzyce 
ludzie mogli podróżować, przez  ciepłe 
i  najbardziej ekskluzywne miejsca Italii”. 
I tak się stało. Za sprawą takich piosenek 
jak Volare i L’italiano mogliśmy choćby na 
chwilę przenieść się do słonecznej Italii.

Po całym dniu wyśmienitej i  nieustają-
cej zabawy przyszedł czas na wisienkę 
na torcie, a dokładniej mówiąc na występ 

gwiazdy wieczoru tegorocznego festy-
nu Dni Gminy Michałowice. W  tym roku 
przed michałowicką publicznością wystą-
piła Anna Wyszkoni. Wśród wielu piose-
nek które mogliśmy usłyszeć w niedzielę 
znalazły się takie przeboje jak „Czy ten 
pan i pani”, „Biegnij przed siebie”, „Wiem, 
że jesteś tam”. Nie zabrakło również pio-
senek z najnowszej płyty artystki „Jestem 
tu nowa”, która ukazała się blisko miesią-
ce temu.

Jak wiadomo na zabawie czas upływa 
bardzo szybko, tym bardziej że atmosfe-
ra na festynie była doskonała, a  biorący 
w nim udział mieszkańcy mogli wspólnie 
świętować dni naszej gminy. Niestety 
występ Anny Wyszkoni był już ostatnim 
punktem tegorocznego festynu. 

Festynu, który zakończył się kilka minut 
po 22, a powracający do domów, późnym 
wieczorem mieszkańcy byli radośni i  na-
ładowani pozytywną energią, która mamy 
nadzieję, że wystarczy na cały rok, do kolej-
nego świętowania Dni Gminy Michałowice.

Mariusz Marcysiak 
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Brawo gminni gimnazjaliści! 
Uczniowie III klas gimnazjów uzyskali 
średni wynik z  obowiązkowego egza-
minu gimnazjalnego wyższy nich ich 
koledzy uczęszczający do szkół w War-
szawie czy na terenie powiatu prusz-
kowskiego. Gratulujemy!!! 

Egzaminy odbyły się w  kwietniu. 
W  gminnych gimnazjach przystąpiło 

do nich 161 uczniów.
Nasi uczniowie, podobnie jak w całym 

kraju, najlepsze wyniki uzyskali z  języ-
ka angielskiego (wersja podstawowa) - 
84,5 % oraz języka polskiego - 80,9%. 

Na tle gminy najlepiej wypadli uczniowie 
ze szkoły w Michałowicach.

Tegoroczne wyniki uczniów nie są przy-
padkowe. Od lat egzamin gimnazjalny 
wypada w  naszych szkołach dużo lepiej 

niż w kraju, woj. mazowieckim, powiecie 
pruszkowskim i Warszawie.

UG 

ZNIŻKI OPŁAT ZA ODPADY
Przypominamy, że na podstawie uchwały 
rady gminy z 2015 r. (*) rodziny posiada-
jące ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 
oraz znajdujące się w  trudnej sytuacji 
materialnej, mogą płacić mniej za odpady.

Jak uzyskać zniżkę, która wynosi 
50%? Wystarczy segregować odpady 

i w przypadku: 
 - rodzin posiadające Kartę Dużej Rodzi-

ny (KDR) złożyć w urzędzie gminy korektę 
deklaracji za odpady oraz kserokopie kart 
KDR wszystkich osób je posiadających

- osób o niższych dochodach - oprócz 
złożenia korekty deklaracji należy złożyć 
oświadczenie o dochodach na osobę po-
niżej 634 zł - dla osób samotnie gospoda-
rujących lub 514 zł - dla osób w rodzinie. 

Więcej informacji można uzyskać pod 
nr tel. 22 350 91 51.

Osoby, które nie wyrobiły jeszcze Kar-
ty Dużej Rodziny, a są uprawnione do jej 
wyrobienia, zapraszamy do odwiedzenia 
strony www.gops.michalowice.pl – za-
kładka Rodzina 3+. 

* Uchwała Rady Gminy Michałowice Nr 
XII/121/2015 z  grudnia 2015 r. (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 
164)
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WYCINKA DRZEW – zmiana przepisów
Od 17 czerwca br. właściciel nieruchomości (osoba fizyczna) 
samowolnie nie może już wyciąć drzewa, co dotąd było zgod-
ne z obowiązującymi od stycznia tego roku, liberalnymi prze-
pisami. Zmieniła się ustawa o ochronie przyrody (*).

Właściciel nieruchomości musi zgłaszać do gminy chęć wy-
cięcia drzewa, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm PRZE-

KRACZA:
* 80 cm - w  przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego 

oraz klonu srebrzystego,
* 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii aka-

cjowej oraz platanu klonolistnego,

* 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Gdy obwód pnia jest mniejszy- planowanej wycinki nie trzeba 

zgłaszać.
Gmina będzie oddelegowywała swojego pracownika (ma na to 

21 dni), który dokona oględzin działki i sprawdzi stan faktyczny 
np. czy drzewo nie jest chronione. Jeżeli gmina nie wyrazi sprze-
ciwu do planowanej wycinki w  ciągu 14 dni od oględzin (tzw. 
„milcząca zgoda”), to wtedy można ją będzie przeprowadzić.

Zgodnie z  prawem urząd może nie zgodzić się na wycinkę 
w przypadku m.in. gdy drzewo jest pomnikiem przyrody lub nie-
ruchomość jest wpisana do rejestru zabytków

Zgłoszenie jest konieczne, gdyż w  przypadku samowolnego 
wycięcia drzewa, bez zgłoszenia tego faktu do gminy , właścicie-
lowi może zostać naliczona opłata – kara wynosząca od kilku do 
nawet kilkudziesięciu tys. zł (w zależności od gatunku i wielkości 
drzewa). Obecnie obowiązują maksymalne stawki, 500 zł za 1 cm 
obwodu pnia.

Nowa ustawa wprowadza jeszcze jedno ograniczenie.
W  lokalizacji wyciętych drzew właściciel nieruchomości nie 

będzie mógł realizować budowy związanej z  działalnością go-
spodarczą przed upływem 5 lat od dokonania oględzin przez 
pracownika urzędu. Gdy przed tym terminem wystąpi więc o po-
zwolenie na budowę obiektu działalności gospodarczej, będzie 
musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

(*) USTAWA z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

UG 

Aktualności

EGZAMIN 
GIMNNY 2017

GMINA 
MICHAŁOWICE WARSZAWA POWIAT 

PRUSZKOWSKI
WOJ. 

MAZOWIECKIE KRAJ

JĘZ. POLSKI 80,9 79,1 75,2 72,4 69

HISTORIA I WOS 70,7 69,8 65,8 61,8 59

MATEMATYKA 60,1 61,3 55,4 50,9 47

PRZYRODNICZE 62,4 62,3 58,4 54,9 52

JĘZ.ANG. PODST. 84,5 82,9 77,8 71,1 67

JĘZ. ANG. ROZSZ. 70,5 68,4 60,7 53,2 49
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Studium

Zmiana studium - dialog społeczny - obszar „Reguły, 
Al. Jerozolimskie”
W ramach projektu „Przestrzeń dla par-
tycypacji” obszar „Reguły Al. Jerozo-
limskie” jest kolejnym terenem objętym 
zmianą Studium uwarunkowań i  kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego, odnośnie którego odbywają się 
konsultacje społeczne wykraczające 
poza planistyczną procedurę. 

Teren, którego dotyczą konsultacje, 
ograniczony jest ul. Regulską (od 

wschodniej strony), Alejami Jerozolimski-
mi, rowem melioracyjnym stanowiącym 
granicę z Michałowicami oraz  linią torów 
kolejki WKD.  

Obowiązujące dokumenty planistycz-
ne – obszar ten posiada obowiązujący od 
2002 roku miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego (mpzp) - zatwier-
dzony uchwałą Rady Gminy Michałowice 
Nr LI/377/2002 z 21 marca 2002 r. (Dzien-
nik Urzędowy Województwa Mazowiec-
kiego Nr 143 z 2002 r., poz. 3161). 

Zgodnie z  tym prawnym dokumentem 
na większości obszaru „Reguły, Al. Jerozo-
limskie” możliwa jest lokalizacja przemysłu 
i usług logistycznych wysokiego składowa-
nia, w tym dla nieruchomości o powierzch-
ni ponad 5,0 hektarów - hal o wysokości 
do 20,0 m. Jedynie tereny położone przy 
ulicy Regulskiej określone są w   miejsco-
wym planie jako zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z usługami. Tu jednak rów-
nież dopuszczone jest lokalizowanie usług 
w budynkach wolnostojących. 

W  obowiązującym Studium uwarun-
kowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oznaczenia tere-
nów w wielu przypadkach nie są zbieżne 
z  przeznaczeniem określonym w  obo-
wiązującym aktem prawa miejscowego – 
miejscowym planem .

Dlaczego zmiana? –  podstawą przy-
stąpienia do zmiany studium były wnio-
ski o doprowadzenie do zgodności usta-

leń Studium z  obowiązującym mpzp 
oraz o dopuszczenie wielkopowierzchnio-
wych obiektów handlowych o powierzch-
ni sprzedaży przekraczającej 2000 m2 

w obszarze, na którym obecnie jest moż-
liwość lokowania przemysłu i  usług logi-
stycznych. Właściciel dużej części terenu 
proponuje wybudowanie galerii handlowej 
z kinem i terenami rekreacyjnymi.

Spacer badawczy
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium obszaru 

„Reguły, Al. Jerozolimskie” rozpoczęły się od spaceru badaw-
czego, którego trasa wiodła wzdłuż Al. Jerozolimskich oraz rowu 
melioracyjnego stanowiącego granicę z Michałowicami. 

Przed spacerem uczestnicy spotkali się na parkingu firmy 
Uprent. Tam zostały przedstawione i omówione dwie plansze, na 
których dla lepszego obrazu przestrzeni zaznaczono cały obszar 
objęty zmianą Studium, przebieg drogi powiatowej, wojewódz-
kiej i  obwodnicy warszawy oraz  linii kolejki WKD. 

Pierwsza z  plansz prezentowała, oprócz powyższych, nieru-
chomość będącą własnością jednego właściciela zmierzającego 
rozpocząć na nim inwestycję (22 ha), przebieg magistrali gazo-
wej, sieci energetycznej wysokiego napięcia oraz obszar ograni-
czonego użytkowania lotniska Chopina (powyżej). 

Natomiast na drugiej przedstawiono sposób zagospodarowa-
nia obszaru objętego zmianą Studium oraz przebieg planowanej 
obwodnicy Reguł i  sposób zagospodarowania terenów do niej 
przyległych, zgodnie z  obowiązującym od 2002 r. miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp).

Dzięki spacerowi uczestnicy dokonali bezpośredniej obser-
wacji terenu, zobaczyli przestrzeń z własnej perspektywy – jego 
powierzchnię (blisko 38 ha), dostępną komunikację drogową, 
a także przebieg energetycznych linii przesyłowych. Prowadzący 
spacer, kierownik referatu planowania przestrzennego, wskazał 
także m.in. przebieg niewidocznej magistrali gazowej.

W  spotkaniu, które odbyło się 31 maja, uczestniczyli miesz-
kańcy gminy, przewodnicząca rady gminy, wójt gminy Michało-
wice, radni oraz pracownicy urzędu – zespół projektu „Przestrzeń 
dla partycypacji”, w ramach którego odbywają się konsultacje.
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Raport ze spotkania konsultacyjnego „Porozmawiajmy przy kawie o rozwiąza-
niach przestrzennych - zmiana Studium obszaru Reguły, Al. Jerozolimskie”:

7 czerwca br. odbyło się drugie, po spacerze badawczym, 
spotkanie konsultacyjne dotyczące zmiany studium obszaru 
„Reguły, Al. Jerozolimskie”. Na sali multimedialnej urzędu gmi-
ny zgromadziło się ponad 150 mieszkańców, którzy dyskutowali 
o zagospodarowaniu tego terenu.

Zebranych przywitał wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka. 
Spotkanie prowadziła Agata Gójska, z  firmy Mediatorzy.pl. 

Było ono w założeniu podzielone na trzy części - część informa-
cyjną, panel pytań oraz część warsztatową. 

Sytuację wyjściową, a  więc obowiązujące dokumenty plani-
styczne oraz „Analizę potrzeb i  możliwości rozwoju oraz bilans 
terenów przeznaczonych pod zabudowę gminy Michałowice” 
zaprezentowali: Jarosław Sobol, kierownik referatu planowania 
przestrzennego urzędu gminy oraz Grzegorz Chojnacki, kierow-
nik pracowni Sunbar sp.z o.o. (koreferent Analizy). W spotkaniu 
uczestniczyli także, reprezentujący Biuro Planowania Rozwoju 
Warszawy SA (autora opracowania zmiany Studium oraz Analizy 
potrzeb i możliwości rozwoju gminy): Marek Roszkowski (prezes 
BPRW) oraz Anna Markert (planista - kierownik pracowni opraco-
wującej dokumentację). 

Został zaprezentowany również film z drona obrazujący obszar 
„Reguły, Al. Jerozolimskie”. 

W dalszej części był czas na pytania i dyskusję.
Na spotkaniu pojawił się postulat zmniejszenia intensywno-

ści zabudowy i  jej wysokości. Zwrócono także uwagę na fakt, 
że działania planistyczne powinny uwzględniać konieczność 
zmniejszenia hałasu na obszarze objętym zmianą Studium. Pa-
dło pytanie o  to, dlaczego do chwili obecnej miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego obowiązujący od 2002 r. nie 
został dostosowany do Studium z 2011 r. Na drugim biegunie 
były głosy zwracające uwagę, iż na podstawie obowiązujące-
go mpzp   inwestor może w każdym momencie postawić hale, 
magazyny i  uciążliwe centrum logistyczne, a  nabywcy działek 
na obszarze objętym zmianą Studium mieli dostęp do zapisów 
mpzp i byli świadomi potencjalnych  uciążliwości z nich wyni-
kających. 

Nie przeprowadzono zaplanowanej przy każdym ze stolików 
pracy warsztatowej, polegającej na możliwości wypowiedzenia 
się poszczególnych uczestników odnośnie oczekiwań dotyczą-
cych zagospodarowania omawianego terenu oraz rozwiązań 
komunikacyjnych. Uczestnicy zaproponowali inną formę – zbior-
czego spisywania rekomendacji mieszkańców. 

Propozycje zgłoszone przez mieszkańców dotyczące obszaru 
Reguły, Al. Jerozolimskie: 
1.  Uwzględnienie w  polityce przestrzennej gminy Michałowice 

stopnia nasycenia wielkopowierzchniowymi obiektami handlo-
wymi w gminach sąsiednich i w m.st. Warszawie.

2.  Przedstawienie przez projektantów wskaźników intensywności 
oddziaływania na mieszkańców różnych rodzajów zabudowy.

3.  Zaprezentowanie trasy przebiegu obwodnicy Reguł na całym 
odcinku.

4.  Rodzaj zabudowy - od Alej Jerozolimskich – funkcja usługo-
wa, od strony torów kolejki WKD – zabudowa mieszkaniowa. 
Wskazano przy tym na konieczność informacji o przebiegu ob-
wodnicy i innych połączeń komunikacyjnych na tym obszarze. 

5.  Wprowadzenie na tym obszarze nieuciążliwych usług dla 
mieszkańców; „nie” dla mieszkaniówki na tym terenie.

6.  Przyjęcie za dokument wyjściowy Studium z 2011 r. Do niego 
powinien być dostosowany miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, co jest zgodne z oczekiwaniami mieszkań-
ców. 

7.  Pozostawienie, zgodnie z  obecnie obowiązującym Studium 
z 2011 r., funkcji mieszkaniowej. 

8.    Przedstawienie ekspertyz i  analiz związanych z  pozosta-
wieniem funkcji mieszkaniowej na tym obszarze i odejściem 
od zapisów w  miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego. Określenie wielkości odszkodowania i uciążliwo-
ści prawnych z tym związanych.  

9.    Przedstawienie analiz uciążliwości dla mieszkańców w przy-
padku powstania zarówno centrum handlowego, jak i innych 
rodzajów zagospodarowania terenu - ruch samochodowy, 
hałas, zanieczyszczenie powietrza.

10.  Ograniczenie wielkości zabudowy do takiej, która nie będzie 
wymagała wypłaty ewentualnego odszkodowania.

11.  Stworzenie strefy buforowej – odsunięcie usług od zabudowy 
mieszkaniowej, co ograniczałoby hałas.

12.  Wpisanie w mpzp drugoplanowej funkcji mieszkaniowej – nie 
może być sprzeczności między zapisami w  dokumentach 
planistycznych (studium a mpzp). 

13.  Przedstawienie analiz w przypadku wyeliminowania obwod-
nicy Reguł (jakie odszkodowanie dla inwestora?).

14.  Wypracowanie takich zapisów w  Studium, aby nie rodziły 
konsekwencji finansowych dla gminy (odszkodowań) i  były 
najdogodniejsze dla mieszkańców. 

15.  Uwzględnienie przy planowaniu konsekwencji uciążliwo-
ści powstających wokół obszaru dla mieszkańców – smog, 
woda, zalewanie, hałas. 

16.  Dlaczego „nie” dla galerii handlowej? Konieczna rozmowa 
z mieszkańcami.   

17.  Włączenie mieszkańców do pracy nad tym projektem Stu-
dium, wspólnie z radnymi.

18.  Przedstawienie alternatywnego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla tego obszaru.  

19.  Zagwarantowanie przez inwestora realizacji budowy obwod-
nicy Reguł i wiaduktu nad kolejką WKD. Pytano o to w odnie-
sieniu do istniejących, a ciągle nieoddanych do użytkowania 
tego typu obiektów na ternie naszej gminy – winda i wiadukt, 
które były realizowane w  ramach budowy Południowej Ob-
wodnicy Warszawy.  

Oprócz propozycji, które dotyczyły bezpośrednio obszaru ob-
jętego zmianą Studium „Reguły Al. Jerozolimskie”, mieszkańcy 
wskazali także inne, dotyczące całej procedury planistycznej.

Pozostałe propozycje mieszkańców: 
1. Uwzględnienie konieczności wspierania małych i  średnich 

przedsiębiorstw, które wytwarzają więcej niż 50% PKB i 70% 
zatrudnienia w skali kraju

Studium
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Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z PODSUMOWANIEM PROCESU KONSULTACJI 
ZMIANY STUDIUM OBSZAR „SOKOŁÓW, SUCHY LAS” W RAMACH PROJEKTU 
„PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI”. 

Podsumowanie znajduje się na stronie www.michalowice.pl, w zakładce Dialog – decy-
dujmy razem. W  ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar „Sokołów, Suchy 
Las” był pierwszym, co do którego odbyły się konsultacje społeczne dotyczące zmiany Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wykraczające 
poza procedurę planistyczną. Odbył się spacer badawczy, spotkanie „Porozmawiajmy przy 
kawie o rozwiązaniach przestrzennych” oraz została przeprowadzona ankieta.

Ogólnopolskie seminarium - Rozwój społecznościowy
Tak to już jest, że dzięki pomocy jed-
nych ludzi, drugim żyje się łatwiej i bez-
pieczniej. O  tym jak pomagać ludziom 
z wykorzystaniem dostępnych zasobów 
dyskutowali uczestnicy Ogólnopolskie-
go Seminarium „Rozwój społeczno-
ściowy oparty na zasobach – czyli siła 
relacji i współdziałania”.

Seminarium, które odbyło się w dniach 
19 – 20 czerwca zgromadziło wiele 

osób z całej Polski zajmujących się pomo-
cą. Kraków, Wrocław, Police, Nowy Sącz, 
Pruszków i  Brwinów to tylko niektóre 
z  miejscowości, których przedstawiciele 
wzięli udział w seminarium zorganizowa-
nym przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej Gminy Michałowice.

Pierwszego dnia uczestnicy wzięli 
udział w debacie i prezentacji realizowa-
nych projektów opartych na zasobach, 
relacji i  współdziałaniu. Prezentację naj-
ważniejszych realizacji i  działań na tere-
nie naszej gminy zaprezentowali: Iwona 
Radzimirska, kierownik GOPS Gminy 
Michałowice zwróciła szczególną uwagę 
na pracę wolontariuszy, którzy bezintere-
sownie poświęcają swój czas i pracę na 
rzecz innych ludzi. Elżbieta Biczyk, prze-
wodnicząca rady przedstawiła na przy-
kładzie Nowej Wsi jak ważnym elemen-
tem integracji mieszkańców jest również 
integracja międzypokoleniowa, bez której 
wiele działań nie mogłoby odnieść sukce-
su. Natomiast wójt gminy Michałowice, 
Krzysztof Grabka w  swoim wystąpieniu 
podzielił się spostrzeżeniami jako miesz-
kaniec i  samorządowiec. Podkreśli zna-
czenie współdziałania zarówno między 
samymi mieszkańcami jak i mieszkańca-

mi i jednostkami organizacyjnymi działają-
cymi na terenie naszej gminy.

Drugiego dnia organizatorzy zaprosi-
li uczestników na wizyty studyjne, które 
były doskonałą okazją do bezpośrednie-
go zapoznania się z dobrymi praktykami 
łączącymi i  budującymi zaangażowanie 
wolontariuszy i mieszkańców.

Goście odwiedzili bibliotekę im. M. Dą-
browskiej w  Komorowie, gdzie zostały 
zaprezentowane projekty związane m.in. 
z  organizacją warsztatów „Aktywnie do 
rozwoju”, „Pokój zagadek pani Marii”, 
czy „Odjazdowy Bibliotekarz”. Kolejnym 
punktem była wizyta w  Klubie Młodych 
Mam w  Opaczy-Kolonii. To właśnie tu 
w  naszej gminie młode i  przyszłe mamy 
wymieniają się swoim doświadczeniem, 
dzięki któremu zwiększają swoje umiejęt-

ności opiekuńczo-wychowawcze. Opacz-
-Kolonia jest również przykładem na to jak 
lokalna społeczność potrafi być aktywna 
i  zintegrowana, o  czym dzień wcześniej 
w  trakcie debaty wspominał wójt gminy 
Michałowice, Krzysztof Grabka, który jest 
mieszkańcem Opaczy-Kolonii.

Ogólnopolskie Seminarium „Rozwój 
społecznościowy oparty na zasobach – 
czyli siła relacji i współdziałania”, było do-
skonałą formą do wymiany doświadczeń, 
ale i  również rozmów na temat potrzeb 
mieszkańców oraz pomysłów na ich akty-
wizację. Z pewnością jego uczestnicy po-
wrócili do sowich miejscowości z solidną 
dawką informacji oraz równie dużą porcją 
energii do dalszego działania i pomagania 
mieszkańcom. 

Mariusz Marcysiak 

2. W  swoich projektach urbaniści powin-
ni analizować potrzeby społeczności, 
które m.in. zostały już określone w do-
kumencie Strategia promocji gminy, 
a  przedstawione rozwiązania powinny 
być akceptowane przez mieszkańców. 

3. Zwrócono także uwagę na konieczność 
uwzględniania dogodnych dla miesz-
kańców zapisów środowiskowych, ob-
szarów biologicznie czynnych.  

4. Dostarczanie ankiet przez urząd do 
skrzynek pocztowych mieszkańców.

5. Listowne powiadamianie mieszkańców 
obszarów objętych pracami planistycz-
nymi o rozpoczęciu procedury.   

6. Przedstawienie bilansu infrastruktury spo-
łecznej i technicznej na terenie gminy.

Jedną z  sugestii mieszkańców było tak-
że rozciągnięcie w czasie procesu konsul-

tacji obszaru „Reguły, Al. Jerozolimskie”. 
Istnieje bowiem potrzeba zapoznania się 
z  dodatkowymi analizami i  materiałami 
dotyczącymi tego obszaru. Z  tego też 
powodu badanie ankietowe zaplanowane 
w terminie 9-30 czerwca nie zostało prze-
prowadzone, a  proces konsultacji   doty-
czący zmiany studium obszaru „Reguły, 
Al. Jerozolimskie” zostanie wznowiony po 
okresie wakacyjnym. UG 
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Aktualności

Wnioski do dofinansowania z funduszy unijnych w ramach 
LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice wybrane

Ponad 3 mln zł trafi na teren trzech 
gmin członkowskich LGD Nadarzyn-
-Raszyn-Michałowice w  wyniku reali-
zacji projektów wybranych przez Radę 
Lokalnej Grupy Działania. 1,2 mln zł 
stanowią projekty mieszkańców i  lo-
kalnych firm oraz samorządu gminy 
Michałowice.

Na swoich posiedzeniach w  maju 
i  czerwcu Rada LGD dokonała wy-

boru wniosków składanych przez  przed-
siębiorców i lokalne samorządy. Wybrane 
zostały również operacje własne LGD. 

Lokalna Grupa Działania to stowarzy-
szenie, którego członkami są mieszkań-
cy trzech sąsiadujących ze sobą pod-
warszawskich gmin: Nadarzyn, Raszyn 
i Michałowice. Obszar działania LGD za-
mieszkany jest przez   51 tys. mieszkań-
ców i  obejmuje powierzchnię 152 km2. 
Członkami stowarzyszenia są również 
gminy, które podobnie jak lokalni przed-
siębiorcy czy wiejskiej NGO’s mogą dzięki 
temu aplikować o  fundusze unijne w  ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie 
dysponuje budżetem środków unijnych 
w  kwocie 8,1 mln zł. Środki dostępne 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD 
będą wydatkowe na teren trzech gmin 
członkowskich do 2023 roku w  ramach 
unijnej perspektywy finansowej na lata 
2014-2020.   LGD ma za zadanie pobu-
dzać, kreować i wspierać rozwój swojego 
obszaru na wielu płaszczyznach stosując 
w tym celu instrument unijny „Rozwój Lo-
kalny Kierowany przez Społeczność”. 

W 2017 roku LGD ogłosiła cztery nabo-
ry wniosków. Konkursy dotyczyły budowy 
lub przebudowy ogólnodostępnej i nieko-
mercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz  rozwo-
ju przedsiębiorczości na obszarze LSR 
poprzez podejmowanie działalności go-
spodarczej i  rozwijanie działalności go-
spodarczej. Wnioski, które przeszły pozy-
tywną ocenę wstępna, ocenę zgodności 
z  LSR, ocenę zgodności z  Programem 
oraz zostały wybrane do dofinansowania 
na podstawie oceny lokalnych kryteriów 
wyboru zostaną przekazane do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego. 

W  ramach złożonych wniosków na 
premię na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej wpłynęło 8 wniosków z  cze-
go Rada wybrała do dofinansowania 6 
wniosków łącznie na kwotę 300 tys. zł. 
W  ramach wsparcia można było otrzy-
mać pomoc w  formie ryczałtowej premii 
w wysokości 50 tys. zł. Na etapie oceny 
wstępnej i  merytorycznej niewybranych 

do dofinansowania zostały 2 wnioski. 
Niewykorzystana kwota po naborze wnio-
sków w  wysokości 250  tys. zł pozostaje 
do wykorzystania w  kolejnym naborze 
wniosków dla przyszłych przedsiębiorców 
podobnie jak i środki zaplanowane na na-
bory w 2018 roku.

W  ramach naboru na wsparcie istnie-
jących firm możliwe było otrzymania po-
mocy w  formie refundacji poniesionych 
kosztów maksymalnie do 300 tys. zł i przy 
intensywności pomocy do 70% kosztów 
kwalifikowanych operacji. Wsparcie ofe-
rowane jest w formie refundacji poniesio-
nych kosztów. W naborze dla firm złożo-
nych zostało 8 wniosków. W ramach tego 
konkursu rozdysponowano łączną kwotę 
540 tys. zł wsparcia skierowanego na roz-
wój lokalnych firm. 

Z kolei - wnioski dotyczące infrastruk-
tury zostały złożone przez każdą z gmin 
członkowskich LGD. Projekt gminy Nada-
rzyn pt. Zagospodarowanie działek o  nr 
ewid. 513 i  514 w  miejscowości Wolica 
dotyczy w szczególności obudowę placu 
zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Z kolei - 
projekt gminy Raszyn dotyczy realizacji 
kompleksowej inwestycji pt. Budowa Sali 
wielofunkcyjnej z  zapleczem w  ramach 
etapu III rozbudowy i przebudowy szkoły 
podstawowej w  Ładach. Natomiast pro-
jekt który ma być realizowany przez gmi-
nę Michałowice to operacja pt. Budowa 
strefy rekreacji przy ul. Heleny w  Nowej 
Wsi - Etap I. W  ramach operacji planu-
je się wykorzystanie terenu w  okolicach 
zbiornika wodnego Smug położonego 
w Nowej Wsi i stworzenie miejsca wypo-
czynku dla mieszkańców gminy Michało-
wice.

Stowarzyszenie realizować będzie rów-
nież tzw. operacje własne LGD. Opera-
cje te będą obejmować projekty „mięk-
kie” tj. szkolenia, wyjazdy edukacyjne 
oraz  wydarzenia kulturalnie i  animacyjne 
dla  mieszkańców. Wybrane przez  Radę 
projekty koncentrują się na najmłodszych 
mieszkańcach obszaru działania LGD 
i seniorach. 

Lista operacji własnych LGD zaplano-
wanych do realizacji w  IV kwartale 2017 
roku
• Spartakiada przedszkolaka w  Nada-

rzynie
• Wzmocnienie integracji społecznej po-

przez rozwój kapitału społecznego se-
niorów gminy Nadarzyn

• Piknik edukacyjno-kulturalny w Raszy-
nie

• Akademia przedszkolaka w Raszynie
• Kompleksowa organizacja zagranicz-

nej wizyty studyjno-szkoleniowej se-
niorów z  Michałowic i  osób towarzy-
szących z  obszaru działania Lokalnej 
Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Mi-
chałowice do Vico Nel Lacio (Włochy)

Wszelkich informacji o  dostępnych 
formach wsparcia unijnego ze środków 
dostępnych w  ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju udzielają pracownicy biura LGD. 
Biuro stowarzyszenia mieści się w Ruścu 
ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nada-
rzyn (siedziba mieści się w Szkole Podsta-
wowej w Ruścu). Informacje telefoniczne 
udzielane są pod nr tel. +48 575-905-308 
lub (22) 729-81-97 wew.136 oraz mailowo 
pod adresem lgd@nadarzyn-raszyn-mi-
chalowice.pl.

 Michał Marciniak 
prezes LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 
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Robocza wizyta władz dzielnicy Szanghaju 
Choć dzielą nas tysiące kilometrów 
i  kultura, to władze jednej z  dzielnic 
Szanghaju – Putou poszukują dobrych 
praktyk rozwoju społecznego w Polsce. 
W ubiegłym tygodniu, 16 czerwca, go-
ściliśmy w  naszej gminie 6. osobową 
delegację tej dzielnicy, z  burmistrzem 
Qian Chengxiangiem na czele. 

Dwa lata temu władze Putou postano-
wiły położyć bardzo duży nacisk na 

działania prospołeczne. Ich dzielnica, po-
dobnie jak całe miasto, w ostatnich latach 
bardzo rozwinęła się gospodarczo. Ludzie 
mają zapewniony dobry poziom material-
ny. Jednak więzi społeczne i  integracja 
mieszkańców pozostawiają jeszcze wie-
le do życzenia, co podkreślał kilkakrotnie 
burmistrz Qian Chengxiang. Stąd też po-
wstał pomysł na odwiedzenie kilku krajów 
i  zapoznanie się z  dobrymi przykładami 
aktywizującymi społeczeństwo. W czasie 
dwóch  lat delegacja odwiedziła Niemcy, 
Japonię, Nową Zelandię i Amerykę. Ostat-
nim przystankiem na mapie podróży była 
ponownie Europa i  kraje, które w  ostat-
nim czasie przechodziły transformację. 
Oprócz Polski władze Putou odwiedziły 
także Słowację i Węgry.

W  czasie trwania projektu przedsta-
wiciele władz, wizytując różne miejsco-
wości, mniejsze i  większe, w  tym naszą 
gminę, zapoznawali się przede wszystkim 
z  działaniami aktywizującymi mieszkań-
ców, które zacieśniają  więzi społeczne. 
Jak stwierdził burmistrz, obserwując ludzi, 

oglądając różne filmy i prezentacje, wyda-
je mu się, że mieszkańcy  odwiedzanych 
krajów są szczęśliwsi niż oni. Tę energię, 
optymizm i chęć działania bardzo chciał-
by przenieść do swojej dzielnicy i zarazić 
nią tamtejsze społeczeństwo. 

Delegację Putou, oprócz burmistrza 
dzielnicy - Qian Chengxianga, stanowili: 
sekretarz generalny - Xu Weimin, komisarz 
wykonawczy - Zhang Jiandong, dyrektor 
biura spraw społecznych - Qian Xiaoli, za-
stępca dyrektora biura dzielnicy - Lin Chao, 
zastępca biura rozwoju obszaru Taopu - Hu 
Jun oraz tłumaczka - Ran Zhang. 

W spotkaniu ze strony gminy uczestni-
czył wójt gminy - Krzysztof Grabka, radna 
- Anna Kamińska i sekretarz gminy - Zofia 
Idzikiewicz.

Dzielnicę Putou ( jedna z 18 dzielnic 24 
milionowego Shangaju) zamieszkuje bli-
sko 1,3 mln ludzi Jej powierzchnia wynosi 
blisko 55 km2. Na terenie dzielnicy znajdu-
je się klasztor mnichów, który liczy blisko 
1000 lat. Obecnie w dzielnicy, na obszarze 
Taopu, mającej ponad 4 ha, powstaje stre-
fa kulturalno-rekreacyjna, w  której mają 
być prowadzone różnorodne działania ak-
tywizujące mieszkańców.  UG 

Dzień Matki – spotkanie michałowickich seniorów
Dzień matki to jedno z najbardziej znanych świąt na świecie. To święto obchodzone, 
jako wyraz szacunku i pamięci dla wszystkich mam. W sobotę 27 maja na zapro-
szenie Koła nr 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w sali przy ul. 
Raszyńskiej odbyło się spotkanie z okazji tego jakże wyjątkowego święta.

Przybyłych gości powitała przewodni-
cząca michałowickiego koła seniorów 

– Teresa Sładek, a  wśród nich byli m.in. 
wójt gminy Michałowice – Krzysztof Grab-
ka wraz z małżonką oraz radny Eugeniusz 
Hanc.

Kochane Mamy, życzę wam wszystkie-
go, co najlepsze. Życzę samych słonecz-
nych dni i  żeby wasze pociechy dawały 
wam nieustanną satysfakcję i szczęście – 
życzył wszystkim mamom Krzysztof Grab-
ka, wójt gminy Michałowice. Po życzeniach 
przyszedł czas na kwiaty, które wójt sym-
bolicznie wręczył przewodniczącej micha-
łowickiego koła seniorów – Teresie Sładek.

Sobotnie spotkania uświetnił koncert 
chóru „Michałowiczanka”, który zaprezen-
tował przybyłym gościom takie piosenki 
jak: „Nie ma jak u mamy”, „Matko moja ja 
wiem” oraz „My cyganie”. W trakcie wystę-
pu nie  zabrakło również prezentacji wier-
szy nawiązujących do tego jakże ważnego 
i miłego wszystkim mamom święta.

Mariusz Marcysiak 
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Kultura

XIV Muzyczny Maj 
KONCERT PIOSENEK AGNIESZKI OSIECKIEJ

Recitalem Nuli Stankiewicz „Byle nie 
o  miłości” prezentującym twórczość 
Agnieszki Osieckiej rozpoczął się te-
goroczny cykl koncertów „Muzyczny 
Maj”.

Było to niezwykłe spotkanie z piosen-
kami jednej z najbardziej znanych pol-

skich pisarek i autorek tekstów piosenek. 
Spotkanie, które dzięki równie niezwykłym 
artystom, takim jak Nula Stankiewicz, Ja-
nusz Strobel i Andrzej Jagodziński sprawi-
ło, że zebrana w czwartkowe popołudnie 
18 maja, w  sali multimedialnej Urzędu 
Gminy Michałowice widownia, odbyła 
wyjątkową podróż. Podróż w świat poezji 
i  miłości. Piosenki autorstwa Agnieszki 
Osieckiej w  połączeniu z  jednym z  naj-
piękniejszych i  zmysłowych głosów pol-
skiej piosenki, którym obdarzona jest Nula 
Stankiewicz to szczególne przedstawie-
nie. Projekt stworzony przez piosenkarkę 
i  najwybitniejszego polskiego wirtuoza 
gitary klasycznej, kompozytora i aranżera 

Janusza Strobela. W  recitalu, który jest 
swego rodzaju hołdem pamięci Agnieszki 
Osieckie towarzyszył artystom znany na 
całym świecie pianista jazzowy, kompozy-
tor, aranżer i laureat wielu nagród Andrzej 
Jagodziński.

Ponad godzinny koncert, w  którym 
nie  zabrakło znanych i  nuconych przez 
wiele osób przebojów, ale i również także 
tych mniej znanych, okazał się wspania-
łą kulturalną ucztą. Wszystko okraszone 
multimedialną prezentacją, w  której za-
warte były archiwalne wypowiedzi samej 
Agnieszki Osieckiej opowiadającej o swo-
im życiu i twórczości.

Czwartkowy koncert zakończył się 
specjalnymi podziękowania dla  arty-
stów, które w imieniu publiczności złożyli 
wójt gminy, Krzysztof Grabka oraz prze-
wodnicząca rady gminy, Elżbieta Bi-
czyk. Mimo, iż tytuł mógł sugerować, 
że w  koncercie nie  znajdą się piosenki 
o  miłości to w  rzeczywistości wypełniły 
go niemal w  całości dostarczając tym 

samym michałowickiej widowni wiele ra-
dości – zauważała przewodnicząca rady 
gminy, Elżbieta Biczyk.

KONCERT TRIO – STANIEWICZ, STROBEL, JAGODZIŃSKI
Wybitny muzyczny spektakl w niedzie-
lę, 28 maja odbył się w kościele Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny w  Michałowicach. Spektakl, który 
przez wielu ludzi określany jest jako 
muzyczna perła na koncertowej mapie 
Polski.

„Trzeba marzyć” to tytuł niedzielnego 
koncertu, w  którym artyści zapre-

zentowali najpiękniejsze piosenki m.in. 
Jonasza Kofty i  Jana Wołka do których 

muzykę skomponował wybitny aranżer 
i gitarzysta, Janusz Strobel.

Jak niezwykłe było to wydarzenie wy-
starczy wspomnieć o  artystach w  nim 
występujących. Nula Stankiewicz - de-
likatna, klimatyczna i  śpiewająca ciepłą 
barwą potrafi znakomicie przekazać sens 
śpiewanych utworów. Janusz Strobel – 
aranżer, wybitny wirtuoz gitary klasycznej 
i  twórca muzyki do tekstów najbardziej 
znanych autorów: Magdy Czapińskiej, Jo-
nasza Kofty, Jana Wołka i Wojciecha Mły-

narskiego. Andrzej Jagodziński – artysta 
wszechstronny, pianista jazzowy, akor-
deonista, kompozytor, aranżer, pedagog 
i laureat wielu nagród.

Koncert, w trakcie którego znalazły się 
piosenki o  miłości, marzeniach i  tęskno-
cie. Wszystko zaprezentowane w jazzowej 
aranżacji, w której nie zabrakło solowych 
partii improwizowanych przez  Janusza 
Strobla i Andrzeja Jagodzińskiego.

Było nastrojowo, refleksyjnie, ale i rów-
nież zabawnie, a  to wszystko za sprawą 
takich piosenek jak: „Trzeba marzyć”, 
„Kiedy księżyc jest w nowiu”, „Chcę z tobą 
być”, „Nieobecni”, „Jeśli musisz kłamać”, 
Źródełko ciepełka”, „O  kominiarzu Panu 
Stanisławie”, „Pośpij jeszcze”, „Do góry 
dnem”, „To nie  miało być o  łzach”, „Za-
wołałem za późno”, „Piosenka o pospie-
chu”, „Jeśli w nas”, „Tak młodo jak teraz”, 
„Dzień dobry dniu”.

 To była naprawdę wyjątkowa muzyczna 
uczta. Połączenie artyzmu i niebanalnych 
tekstów piosenek wielokrotnie wprowa-
dzało publiczność w zachwyt i doskonały 
nastrój, a kto nie było ma po prostu, cze-
go żałować.

Niedzielny koncert, który odbył się w ra-
mach cyklu „Muzyczny Maj” zakończył 
się specjalnymi podziękowania dla  arty-
stów, które w  imieniu zgromadzonej pu-
bliczności złożył wójt gminy Michałowice, 
Krzysztof Grabka i przewodnicząca rady, 
Elżbieta Biczyk.

Mariusz Marcysiak 
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Działo się …

Uroczyste otwarcie boiska i festyn z okazji Dnia Dziecka 
w Granicy i Nowej Wsi
Turniejem piłki nożnej juniorów o  Pu-
char Wójta Gminy Michałowice oraz 
meczem towarzyskim mieszkańców 
rozpoczęło się oficjalne otwarcie gmin-
nego boiska w Granicy, które w niedzie-
lę, 11 czerwca zostało oddane do użyt-
ku mieszkańcom. 

Gminne boisko w  Granicy to pełnowy-
miarowe boisko wybudowane wraz 

z  odpowiednią infrastrukturą. Na trybunach 
mogą zasiąść 373 osoby, a  boisko spełnia 
wymogi Polskiego i Mazowieckiego Związku 
Piłki Nożnej dla rozgrywek IV ligi. Jak podkre-
ślał w  trakcje ceremonii otwarcia Krzysztof 
Grabka, wójt gminy Michałowice – boisko 
w Granicy zostało zbudowane siłą, zaanga-
żowaniem i współpracą wielu osób. Boisko, 
które zostało wykonane z zachowaniem naj-
wyższych standardów, i które posiada certy-
fikat FIFA Quality PRO.

Zanim jednak przedstawiciele naszej gmi-
ny w osobach: wójta – Krzysztofa Grabki, se-
kretarza generalnego PZPN – Macieja Sawic-
kiego, przewodniczącej rady gminy – Elżbiety 
Biczyk, przewodniczącego wspólnoty grun-
towej Granica – Roberta Wojciechowskiego, 
radnych – Agnieszki Paradowskiej, Pawła 
Kordysa i  Przemysława Majtyki, dyrektor 
szkoły w Nowej Wsi – Ewy Dymury oraz prze-
wodniczącego zarządu osiedla Granica – 
Pawła Łąpiesia, a przede wszystkim samych 
piłkarzy, dokonali uroczystego przecięcia 
wstęgi, na boisku odbyły się eliminacje tur-
nieju piłki nożnej, w których udział wzięli za-
wodnicy z uczniowskich klubów sportowych 
w  Nowej Wsi, Michałowic i  Komorowa. Po 
zaciętej i  wyrównanej walce zwycięzcami 
turnieju zostali piłkarze z  UKS  Nowa Wieś, 
którzy w  rzutach karnych pokonali FC Ko-
morów 3:2. Trzecie miejsce zajęli zawodni-
cy michałowickiego UKS Jaguar, a czwarte 
- druga drużyna z Nowej Wsi. Zawodników 

przez  cały czas dopingowały cheerleaderki 
Jaguarki z Michałowic. 

Natchnieni postawą juniorów do głównego 
meczu tego dnia przystąpili dorośli miesz-
kańcy gminy. W tym meczu nie było podzia-
łu na miejscowości, a jedynie losowanie. Tu 
również nie brakowało zaangażowania, walki 
i chęci zwycięstwa, a mecz zakończył się wy-
nikiem 4:0 dla drużyny niebieskich.

Na zakończenie odbył się konkurs rzutów 
karnych oraz konkurs żonglowania.

Konkurs rzutów karnych – zwycięzca otrzy-
mał piłkę z podpisami Reprezentacji Polski 

I miejsce - Michał Hilcher
II miejsce - Grzegorz Bigosiński
III miejsce - Rafał Cygan.
Konkurs żonglowania – zwycięzca otrzy-

mał koszulkę Reprezentacji Polski z podpisa-
mi piłkarzy

I miejsce - Kuba Świeciński
II miejsce - Olaf Kędzior
III miejsce - Kuba Malinowski.

Został rozstrzygnięty także konkurs na ha-
sło „Kibicuj biało-czerwonym”. Piłkę z podpi-
sami reprezentantów wygrała Eliza Smaku-
szewska, która przesłała hasło „Nasza Gmina 
kibicuje, Polska Piłka triumfuje!”

Jednak to nie był koniec atrakcji jakie tego 
dnia przygotowali organizatorzy dla miesz-
kańców. Po imprezie na boisku mieszkańcy, 
a także przybyli goście przenieśli się na plac 
zabaw „Granicka Polanka”. A tam czekały na 
najmłodszych m.in. dmuchańce, tematycznie 
związane z piłką nożną, warsztaty plastycz-
ne, malowanie buziek, bańki mydlane, a na 
nieco starszych pokaz i  warsztaty zumby 
oraz freestyle’u  footballowego. Można było 
także wesprzeć akcję „Ośmiorniczki dla 
wcześniaków”, gdzie przy wspólnym stole 
panie własnoręcznie wykonywały z  wełny 
ośmiorniczki, które zostaną przekazane do 
szpitali. 

Każdy kto zgłodniał miał także okazję 
uzupełnić kilka kalorii watą cukrową, po-
pcornem i  hot-dogami, które smakowały 
rewelacyjnie. 

Podsumowując niedzielne wydarzenie, 
zorganizowane przez gminę, radnych z Gra-
nicy i Nowej Wsi, oraz przedstawicieli jedno-
stek pomocniczych tych miejscowości, trze-
ba dodać, iż nowo otwarte boisko jest jedną 
z gminnych inwestycji, która niespełna mie-
siąc temu zajęła trzecie miejsce w  katego-
rii obiekty sportu, rekreacji i  wypoczynku, 
w konkursie „Inwestycja Roku 2016”. (czytaj 
str.2).

Szczególne podziękowania kierujemy do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
komorowskiej biblioteki oraz  gminnych wo-
lontariuszy, którzy przez  całe popołudnie 
wspomagali organizatorów, przygotowując 
i  prowadząc m.in. warsztaty dla  najmłod-
szych na „Granickiej Polance”.

Mariusz Marcysiak 
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Piknik rodzinny z okazji dnia dziecka w Opaczy-Kolonii

Cóż to był za wspaniały dzień. Pełen 
atrakcji i świetnej zabawy w rodzinnym 
gronie. Dzień Dziecka, co prawda dopie-
ro za kilka dni, ale najmłodsi mieszkańcy 
Opaczy-Kolonii już w niedziele, 28 maja 
mieli wiele okazji do niezłej zabawy pod-
czas dorocznego pikniku rodzinnego.

Piknik, którego organizatorem podobnie 
jak w latach ubiegłych była sołtys, Gra-

żyna Grabka i rada sołecka Opaczy-Kolonii 
przygotowany był perfekcyjnie. W programie 

znalazły się ciekawe konkursy, zabawy edu-
kacyjne, tance i animacje dla dzieci, a także 
malowanie buziek, balonowe cudaki, olbrzy-
mi dmuchany zamek, ścianka wspinaczko-
wa i długa zjeżdżalnia. Nawet pogoda była 
wymarzona do rodzinnych zabaw.

Punktualnie o  15:30, hawajska tancer-
ka porwała dzieci, rodziców i dziadków do 
świetnej zabawy. Zaczęło się wężowego 
pląsania, po czym najmłodsi wzięli udział 
w konkursie piosenki o mamie i tacie. Rywa-
lizacja była fair play, a każdy uczestnik na-

grodzony został gromkimi brawami i małym 
upominkiem od organizatorów.

W trakcie pikniku odbył się również kon-
cert chórów „Czerwone Korale” i  „Czerwo-
ne Koraliki”, które pod kierunkiem Renaty 
Włodarek zaśpiewały dla  zgromadzonej 
publiczności wiele znanych i  lubianych 
przez wszystkich piosenek. Jednak najwięk-
szą atrakcją ich występu była własna inter-
pretacja kultowej piosenki „Tylko we Lwo-
wie” z  tym, że tym razem artyści zamienili 
Lwów na Opacz-Kolonia. Wykonanie tej pio-
senki sprawiło mieszkańcom wiele radości.

Na chwilę oddechu i odpoczynku od za-
baw można było się wybrać do kącika gril-
lowego, gdzie czekało wiele pyszności. Kieł-
baski i  kaszanki smakowały wybornie, ale 
i również świetnie uzupełniały zużytą w trak-
cie zabawy energię.

Tak wiele atrakcji to spora aktywność 
i  zaangażowanie nie  tylko dla uczestników 
zabaw, ale przede wszystkim dla organiza-
torów, mieszkańców i  społeczników  Opa-
czy-Kolonii, dzięki którym to wspaniałe 
wydarzenie mogło się odbyć. W  zadaniu 
szczególnie bardzo pomocni byli także wo-
lontariusze z Gminnego Centrum Wolonta-
riatu, którzy od lat pomagają w realizacji tej 
inicjatywy.

Piknik rodzinny z  okazji dnia dziecka 
w  Opaczy-Kolonii został sfinansowany 
z funduszu soleckiego.

Mariusz Marcysiak 

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Regułach
Dzień dziecka to święto pełne uśmiechu 
i  radości. I  to zarówno tych najmłod-
szych jak i  tych już dorosłych dzieci. 
Z tej okazji w niedzielę, 4 czerwca od-
był się w Regułach wypełniony świetną 
zabawą festyn.

Festyn, który tego dnia zamienił strefę 
rekreacji w Regułach w jeden olbrzymi 

plac zabaw. Pełen atrakcji, które dla dzie-
ci przygotowała sołtys, Magdalena Kraj-
nik-Partyka oraz rada sołecka Reguł. Było 
ich tak dużo, że całe rodzin, które przybyły 
na festyn spędziły tu wiele czasu na dzie-
cięcych zabawach.

Wszystko zaczęło się już o godz. 11:00. 
Mega zjeżdżalnia „Tygrys”, z  której zjazd 
wymagał nie  lada odwagi, której żadne-
mu maluchowi nie  brakowało i  multiplay 
z przeszkodami od razu stały się obiekta-
mi największego zainteresowania dzieci. 
Podobnie jak popisy szczudlarzy, którzy 
rozdając dzieciom słodycze i niespodzian-
ki popisywali się swoimi umiejętnościami.

Jak sprawić by wspólna zabawa nabrała 
kolorów i nieźle rozśmieszyła? Idealną grą 
do tego był mega Twistera. Któż nie zna 

tej zabawnej i  pełnej ruchu gry przezna-
czonej nie  tylko dla dzieci – prawa noga 
na zielonym, lewa ręka na czerwonym, 
pamiętaj, żeby zachować równowagę, bo 
gdy upadniesz na matę – przegrywasz.

Niezła zabawa była również przy sto-
isku artystycznym, gdzie maluchy wy-
kazywały się kreatywnością w  tworzeniu 
śmiesznych „gniotków”. Artyzmu nie  za-
brakło także w  kąciku brokatowych ta-
tuaży, gdzie do jego wykonania ciągnęła 
się spora kolejka. Tak długa jak do kącika 
malowania buziek. Odpowiedni makijaż 
lub kamuflaż można było z  dokumenta-
lizować w  fotobudce. Fotobudka także 
świetną okazją do zaprezentowania naj-
śmieszniejszej miny. 

Na festynie mieszkańców odwiedził 
wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grab-
ka, który życzył wszystkim dzieciom 
wszystkiego, co najlepsze, czyli radości, 
uśmiechu i  wiele miłości. Korzystając 
z  okazji, iż całkiem niedawno był Dzień 
Matki to i również wszystkie mamy otrzy-
mały życzenia od wójta.

Oprócz słodkości serwowanych przez 
szczudlarzy na najmłodszych czekała wata 

cukrowa, która dobrze znana jest również 
dorosłym dzieciom. Wata cukrowa, tak 
jak kącik z grami retro – klasy, wyścig na 
kapsle i  zośka to był również swego ro-
dzaju powrót do wspomnień z dzieciństwa 
dla rodziców, a nawet i dziadków.

Mariusz Marcysiak 
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Doroczny Piknik Rodzinny w Gminnym Przedszkolu 
w Michałowicach 
Biedronki, Krasnale, Motylki, Słoneczka, Tygryski, Zajączki, 
Misie, Kotki i  Pszczółki. Wszystkie grupy przedszkolaków 
wraz z rodzicami spotkały się na dorocznym pikniku rodzin-
nym w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach.

Piknik odbył się w sobotę, 3 czerwca i wzorem lat ubiegłych zo-
stał on przygotowany przy wsparciu gminy przez Radę Rodzi-

ców i Gminne Przedszkole w Michałowicach. A  trzeba przyznać, 
że doskonale wiedzą jak zorganizować dzieciom świetną zabawę.

Oficjalne rozpoczęcie tej wspaniałej zabawy nastąpiło tuż przed 
godz. 11:00 kiedy to dyr. przedszkola, Renata Bontron wspólnie 
z  wójtem gminy Michałowice, Krzysztofem Grabką dokonali for-
malnego otwarcia pikniku rodzinnego. Imprezy, na której atrakcji, 
zabawy, radości i uśmiechu nie brakowało. Zadbał o to m.in. aktor – 
Maciej Wilewski, który dbał o świetną atmosfer pikniku i nieustannie 
zapraszał dzieci i rodziców do wielu kącików ze specjalnie przygo-
towanymi na ten dzień atrakcjami.

Olbrzymi dmuchany statek zacumował przed przedszkolem, 
a dzieci migiem znalazły się na jego pokładzie. Na maluchów czekał 
również kącik baniek mydlanych gdzie każdy mógł bawić się robiąc 
małe i duże bańki. Jednak prawdopodobnie największą frajdę dzie-
ciaki miały przy zabawie z pianą, gdzie bez ograniczeń okładały się 
nią z pełnym uśmiechem. Równie dużym zainteresowaniem – kolej-
ka długa na ładnych kilka minut - cieszyły się przejażdżki na kucyku.

Piknik rodzinny to także świetna okazja do zaprezentowania ta-
lentów wokalno-tanecznych najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy. Przedszkolaki z grupy Motylki zaśpiewały „Wiosenną łąkę”, 
„Five”, a  także zatańczyły „Polka skoczka”. Natomiast Tygryski, 
Pszczółki i Zajączki zaprezentowały układ choreograficzny „Taniec 
dworski”, którym to tańcem przedszkolaki zdobyły nagrodę na Fe-
stiwalu Przedszkolaków Mazovia 2017. Nie można też nie wspo-
mnieć o pokazie mody ekologicznej, gdzie maluchy zaprezentowały 
stroje wykonane z surowców wtórnych.

Dużą atrakcją i mega niespodzianką dla przedszkolaków był wy-
stęp ich opiekunek w przedstawieniu pt. „ZOO” na podstawie bajki 
Jana Brzechwy pod tym samym tytułem.

Oczywiście nie  mogło też zabraknąć koncertu kierowanego 
przez Renatę Włodarek chóru „Czerwone Korale”. Bez wątpienia 
ich występ był dla uczestników pikniku nie lada atrakcją w trakcie, 
którego mogli razem z artystami zaśpiewać znane wszystkim pio-
senki.

Jak wiadomo w trakcie zabawy można zużyć sporo energii i cza-
sem trzeba ją uzupełnić, ale i o to zadbali organizatorzy. Dla spra-
gnionych i głodnych w kąciku łasucha czekało wiele serwowanych 
pyszności m.in. ciasta, ciasteczka, słodycze, owoce i napoje. Zde-
cydowana większość z serwowanych pyszności była przygotowa-
na przez rodziców, więc smakowało rewelacyjnie.

Dzięki uprzejmości naszych strażaków z OSP w Nowej Wsi dzieci 
miały również okazję poznać wóz strażacki, który z pewnością na 
wielu i to nie tylko najmłodszych zrobił ogromne wrażenie.

Mariusz Marcysiak 

Dzień Dziecka w Pęcicach Małych
Festyn z okazji Dnia Dziecka. Na ten dzień - dzień pełen atrak-
cji i świetnej zabawy - dzieci z sołectwa Pęcice Małe czekają 
cały rok. Zabawa była wspaniała! 

Tegoroczny festyn z okazji Dnia Dziecka odbył się 11 czerwca 
i na dobre już zagościł na terenie rekreacyjnym wokół świe-

tlicy. Jak wiadomo świetlica istnieje od kilku lat. Wokół budynku 
powstało wspaniałe boisko do gry w koszykówkę i piłkę ręczną, 
plac zabaw dla dzieci z huśtawkami, karuzelami, a także trampo-
liną. Nieopodal znajduje się również zewnętrzna siłownia dla do-
rosłych. To wszystko sprawia, że miejsce to jest chętnie odwie-
dzane przez mieszkańców, zarówno dzieci i młodzież jak również 
starszych mieszkańców Pęcic Małych.

Przybyłe na festyn dzieci i witał gospodarz i organizator - sołtys 
Pęcic Małych – Zdzisław Krupa,  a także członkowie rady sołec-
kiej. Dla każdego organizatorzy przygotowali coś ciekawego. Du-
żym powodzeniem cieszył się stół z przeróżnymi słodkościami, 
były cukierki, ciasta i oczywiście lody!

Na najmłodszych uczestników zabawy czekała mini zjeżdżal-
nia, dmuchany zamek, na którym skakały maluchy, trampolina, 
rzuty piłeczkami do koszyków, hula hop, różnego rodzaju bujaki 
i kolorowy kącik plastyczny. Wszystkie dzieci świetnie bawiły się 
pod okiem wspaniałych animatorów imprezy. Były organizowa-
ne różne konkursy i zabawy sprawnościowe. Przebojem okazały 

się wyścigi żółwia i ślimaka. Zabawie towarzyszyło wiele emocji. 
Na boisku rozgrywane były mecze, uczestniczyły w nim starsze 
dzieci, z  przewagą chłopców. Dziewczynki chętnie huśtały się 
czy kręciły na karuzelach.

Było to też dobry moment na spotkania starszych mieszkań-
ców miejscowości. Rodzicie i  dziadkowie mieli okazję do roz-
mów i  integrowania się w  sąsiedzkim gronie. Tym bardziej, że 
niedziela – 11 czerwca była ciepła i słoneczna, dlatego zabawa 
trwała do późnego wieczora. 
 Beata Izdebska-Zybała 
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FESTYNY RODZINNE W KOMOROWSKICH PRZEDSZKOLACH 
Festyny odbywające się z okazji Dnia Dziecka zostały zorganizowane w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych z za-
kresu kultury. Rozpoczęły się mszami św. W festynach uczestniczyły przedszkolaki ze swoimi rodzinami, a także Krzysztof 
Grabka, wójt gminy Michałowice wraz z żoną. 

PRZEDSZKOLE SIÓSTR MISJONAREK ŚWIĘTEJ RODZINY

Festyn odbył się 28 maja. Otworzyła go 
siostra Anna Kocęba, dyrektor prze-

łożona przedszkola. Mszę św. odprawił 
ksiądz Wojciech Sadoń.

Po części oficjalnej pikniku rozpoczęła się 
część artystyczna. Na scenie weszły przed-
szkolaki. Występ rozpoczęły dzieci najmłod-
sze – Krasnalki, następnie Delfinki (4-latki), 
Motylki (5-latki) i  Biedronki (6-latki). W  tym 
roku występ dzieci związany był z czterema 
porami roku. W drugiej części festynu wystę-
powali rodzice, którzy jak zwykle przygoto-
wali wspaniały występ dla swoich pociech.

Ważnym momentem festynu było roz-
wiązanie konkursu. Otóż siostra Stanisła-
wa, w związku z przypadającym w tym roku 
100-leciem objawień fatimskich ogłosiła 
konkurs na rodzinną kapliczkę Matki Bo-
żej z Fatimy. Każda praca była narodzona! 
Gratulujemy!

Wiele radości i zabawy miały dzieci ba-
wiąc się na terenie przedszkola. Można było 
strzelać z łuku, kręcić się na karuzeli, prze-
glądać w  krzywych zwierciadłach, rozbić 

ozdoby z korali, rysować i lepić z plasteliny. 
Atrakcji było wiele, dopisała też w tym roku 
pogoda, było ciepło i słonecznie.

Ważnym aspektem każdego pikniku jest 
zaplecze kulinarne. Na festynie były oczy-

wiście wspaniałe słodkości, ciasta domo-
wego wyrobu, były owoce i  zimne orzeź-
wiające napoje. Było też swojskie jadło: 
chleb ze smalcem i grill. 

Beata Izdebska-Zybała 

PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK 

Festyn odbył się 4 czerwca. Msza św., od 
której rozpoczął się festyn, odprawiona 

została na dziedzińcu przedszkola, przez ks. 
Andrzeja Pelca.

 Następnie przyszedł czas na prezentację 
zdolności wokalno-tanecznych przedszkola-
ków. To było niezwykły pokaz tańca przed-
szkolaków przebranych w  stroje ludowe 
i tańczących tańce współczesne.

Po występie przedszkolaków swoim talen-
tem aktorskim popisali się rodzice w spekta-
klu „Bajkowy świat Brzechwy”. Rodzice za-
prezentowali niemal cały przegląd twórczości 
pisarza dziecięcych Bajek. Na dodatek zrobili 
tak wspaniale, że brawom nie było końca.

Kolejnymi artystami, jacy zaprezentowali 
się przed szeroką publicznością byli absol-
wenci przedszkola m. in. Julian Niedbała – 

prawdopodobnie najlepszy młody perkusista 
w naszej gminie.

Oprócz części artystycznej na wszystkich 
czekało również wiele atrakcji na placu zabaw. 
Trampolina, foto kącik gdzie można było zrobić 
zabawne rodzinne zdjęcie, a także kącik weso-
łego malowania buziek. Zabawy i  gry z  pew-
nością nieco uszczupliły zapas energetyczny 
uczestników festynu, ale spokojnie na głodnych 
i  spragnionych czekał grill, przepyszna gro-
chówka i napoje. Warto też wspomnieć o nie-
zliczonych słodkościach ciastach, ciasteczkach 
i sałatkach owocowych. Wszystko przygotowa-
ne i przyniesione przez rodziców przedszkola-
ków, więc smakowało rewelacyjnie.

Dużym zainteresowaniem dzieci, ale i nie 
tylko cieszyły się pojazdy straży pożarnej 
oraz  policji. Wszyscy chętni mogli zasiąść 
w wozie strażaków z Nowej Wsi i poczuć się 
jak prawdziwy strażak. Swoją drogą to za-
pewne wielu chłopców chciałoby kiedyś zo-
stać strażakiem. Było odkryć na festynie ro-
dzinnym Sióstr Służebniczek było też studio 
fryzur oraz malowanie na płocie, gdzie dzieci 
oddawały się twórczości malarskiej.

Festyn rodzinny w  przedszkolu Sióstr 
Służebniczek to z pewnością niezwykłe wy-
darzenie w trakcie, którego mieszkańcy Ko-
morowa, ci młodsi i ci starsi spędzają tu czas 
w miłej i rodzinnej atmosferze.

Mariusz Marcysiak 
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ZIELONO MI - festyn w Komorowie 
Już po raz trzeci odbył się w  Komorowie, na placu Pade-
rewskiego, piknik dla mieszkańców. Pogoda była wspaniała, 
zgromadzeni licznie mieszkańcy miło i  pożytecznie spędzili 
sobotnie popołudnie. 

I jak zapowiadali organizatorzy, był to czas, kiedy wszyscy mieli 
możliwość posiedzieć na trawie, i  jak w  latach ubiegłych cie-

szyć się słońcem i wzajemnym towarzystwem.
Oczywiście było wiele atrakcji. Jedną z  nich było spotkanie 

z Mają Popielarską. Autorka popularnych i lubianych programów 
telewizyjnych na temat ogrodów, mówiła między innymi o  tym, 
że trawnik nie zawsze musi tradycyjny. Jej pogadanka „Co jeśli 
nie trawnik” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Odbył się 
również kiermasz roślin ogrodowych.

Nieopodal rozstawiona była scena na której występowały dzie-
ci i młodzież szkolna, zorganizowana została wystawa plac pla-
stycznych dzieci, było stoisko z rękodziełem. Można było z pa-
pieru zrobić kosze i  inne przedmioty domowego użytku. Dzieci 
wykonywały piękne rysunki, a  także robiły wspaniałe, okrycia 
i ozdoby na głowę. Wielką piknikową atrakcją była wystawa za-
bytkowych samochodów. Samochody przyjechały z pobliskiego 
Muzeum Motoryzacji w Otrębusach. Każdy chętny mógł przeje-
chać się, wybranym autem po Komorowie. Piknik Zielono mi zor-
ganizowany był w stylu lat 30. Dlatego wielu uczestników pikniku 
swoim ubiorem nawiązywało do mody tamtych lat. 

Organizatorzy, podobnie jak w  latach poprzednich, uhono-
rowali statuetką „Muza pod klonem” mieszkańca Komorowa. 
W  tym roku wyróżnienie z  rąk:   Małgorzaty Pacheckiej, prezes 
Stowarzyszenia „Komorowianie”, Andrzeja Jarzyńskiego, wi-
ceprezesa i Hanny Dzikiewicz - Suszyńskiej otrzymał Sławomir 
Rymuza, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej w Komorowie, 

który prowadzi szkolny chór „Gradus ad Parnassum”, ucząc mu-
zyki i wrażliwości muzycznej kolejne pokolenia uczniów. 

Kolejnym ważnym momentem pikniku była uroczystość odsło-
nięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Wojciechowi Młynarskie-
mu w Komorowie. Dzięki inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół Mia-
sta Ogrodu Komorów KOMOROWIANIE zawisła ona na domu, 
w którym Autor spędził dzieciństwo i młodość. W uroczystości 
udział wzięła rodzina Wojciecha Młynarskiego: córka Agata i syn 
Jan, a  także przyjaciele i wszyscy, dla  których jego twórczość 
była ważna.

Piknik trwał do wieczora, na koniec były tańce i niekończące 
się rozmowy… 

Piknik został sfinansowany z funduszu osiedla Komorów. Zo-
stał zorganizowany przez Towarzystwo „Komorowianie” wspól-
nie z zarządem Osiedla Komorów. 

Beata Izdebska-Zybała 

WIANKI - powitanie lata w Kaliszowym Gaiku
Mieszkańcy sołectwa Komorów powitali lato wspólną zaba-
wą i potańcówką. W festynie uczestniczył Krzysztof Grabka. 
Wszyscy świetnie się bawili!

Letni festyn „Komorowskie wianki” nawiązuje do starosłowiań-
skiej tradycji i rodzimych obrzędów związanych z letnim prze-

sileniem słońca. Noc z 21 na 22 czerwca jest najkrótsza w ca-
łym roku. Jest to zatem okazja do wspaniałej zabawy! Impreza 
rozpoczęła się od puszczania wianków, które z wielkim zapałem 

i  starannością zostały przygotowane przez  dzieci. Emocji było 
bardzo dużo. Sołtys Artur Kostera pomagał, aby wszystkie wian-
ki bardzo dobrze prezentowały się na wodzie. Następnie dzieci 
uczestniczące konkursie zostały nagrodzone upominkami. Wrę-
czył je Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice. 

Powitanie lata, to także koniec szkoły dla  dzieci i  początek 
wakacji. Dlatego też w festynie uczestniczyło wiele dzieci, któ-
re dzień wcześniej miały zakończenie roku szkolnego. Początek 
wakacji to najmilszy czas! Dlatego była to dla nich wyborna za-
bawa. Dzieci chętnie bawiły się na pobliskim placu zabaw a tak-
że piekły kiełbaski przy ognisku.

Przesilenie lata to także powód do świętowania dla starszych 
mieszkańców. Tradycyjnie już mieszkańcy licznie przybyli do Ka-
liszowego Gaiku na tzw. „potańcówkę na dechach” i  świetnie 
bawili się przy muzyce zespołu „Forte”. Piknik został zorgani-
zowany przez radną gminy, Katarzynę Parzyńską, sołtysa, Artu-
ra Kosterę oraz Radę Sołecka Sołectwa Komorów. W świetlicy 
dla  mieszkańców został przygotowany  lekki, wiosenny poczę-
stunek, były pyszne sezonowe owoce, a także znakomite ciasta, 
kawa i herbata. Wielką atrakcją, zarówno dla dzieci i dorosłych, 
było również ognisko, gdzie można było upiec kiełbaskę i chleb. 
Był też grill, a na nim - piekły się szaszłyki i mięso.

„Już za moment kończy się wiosna, zaczyna się lato, waka-
cyjna pora roku. - Bawmy się dobrze” – zachęcali organizatorzy 
i zapraszali do tańca. Do życzeń dołączył się wójt gminy, który 
powiedział, że wspólna zabawa w sąsiedzkim gronie, to warto-
ściowa rzecz. Festyn był wyjątkowo udany, wszyscy świetnie się 
bawili. 

Beata Izdebska-Zybała 



17 @UGMichalowicewww.michalowice.pl

Działo się ...

III Przedszkolny Konkurs Piosenki o Warszawie
Czy śpiewać każdy może? Oczywiście, że tak. Tak jak to zapre-
zentowały przedszkolaki podczas konkursu piosenki o  War-
szawie, który w piątek, 19 maja odbył się w sali multimedialnej 
Urzędu Gminy Michałowice.

Organizatorem konkursu jest Gminne Przedszkole w Michałowi-
cach. Wzorem poprzednich edycji konkurs honorowym patro-

natem objął wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka.
Jury konkursowe, w którym zasiedli m.in. przewodnicząca rady 

gminy Michałowice – Elżbieta Biczyk, aktorka teatru Syrena – Beata 
Jankowska-Climas, dyrygent i  nauczyciel rytmiki – Marta Szurgot 
Bychawska oraz przedstawiciel CUW – Monika Rumniak, oceniało 
młodych artystów w dwóch kategoriach wiekowych: 3 - 4 lata i 5 – 6 
lat. Trzeba dodać, że wysoki poziom artystyczny uczestników kon-
kursu przysporzył jury nie lada kłopotu z wyłonieniem zwycięzców.

Ze specjalnym występem, oczywiście poza  konkursowym naj-
młodszej widowni zaprezentował się chór „Czerwone Korale”. Chór, 
który kierowany jest przez  Renatę Włodarek. Oczywiście artyści 
w  trakcie swojego występu zaśpiewali utwory nawiązujące do te-
matu konkursu i zaprezentowali młodszym kolegom i koleżankom 3 
piosenki o Warszawie.

W czasie, gdy jury udało się na obrady młodzi uczestnicy mieli 
okazję na posilenie się w przygotowanym dla nich specjalny barze 
pełnym słodkości.

Po długich obradach jury wydało werdykt i wójt gminy Michało-
wice – Krzysztof Grabka wraz z dyrektor przedszkola w Michałowi-
cach – Renatą Bontron, nagrodzili zwycięzców konkursu, wręczając 
im pamiątkowe puchary i dyplomy, a dla wszystkich uczestników był 
przygotowany pełen kosz cudownych pluszaków.

Zwycięzcy III Konkursu Piosenki o Warszawie:
Kategoria 3 – 4 lata
I miejsce – Mikołaj Szermiński-Łącz – Gminne Przedszkole w Micha-
łowicach
II miejsce – „Mała Topola” – Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie
 Kategoria 5 – 6 lat
I miejsce – Gminne Przedszkole w Nowej Wsi
II miejsce – Oddział 0 – Szkoła Podstawowa w Michałowicach
III miejsce – Oddział 0 – Szkoła Podstawowa w Michałowicach
III miejsce – „Tygryski” – Gminne Przedszkole w Michałowicach

Ogromne gratulacje dla  zwycięzców i  wszystkich uczestników 
konkursu, którzy tak wspaniale zaprezentowali przed szeroką pu-
blicznością. Mariusz Marcysiak 

Mistrz ortografii 
Już przed wiekami nasz wieszcz, Mikołaj Rej pisał „A niechaj 
narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi i  swój 
język mają”. Ostatnio, świetnym przykładem poprawnej pi-
sowni popisali się uczniowie gminnych szkół podstawowych 
w  Komorowie, Michałowicach i  Nowej Wsi, którzy wzięli 
udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym.

W tym roku organizatorem Gminnego Konkursu Ortograficz-
nego „Mistrz Ortografii” była szkoła podstawowa w Micha-

łowicach, a w jego ostatnim etapie wzięło udział 54 uczniów z na-
szych podstawówek.

Koordynatorkami tegoroczne edycji konkursu oraz autorkami 
dyktand był Jolanta Karwacką, Justyna Bartyzel, Bernadetta Ja-
kubczyk.

Finał konkursu, a dokładniej uroczystość ogłoszenia „Mistrza 
Ortografii” miała wyjątkową oprawę. Wszystko za sprawą zapro-
szenia przez wójta, Krzysztofa Grabkę wszystkich uczestników 
konkursu do sali multimedialnej urzędu gminy, gdzie 8 czerwca 
odbyło się wręczenie pamiątkowych statuetek i dyplomów. 

Zanim jednak nastąpiło ogłoszenie wyników, grupa teatralna 
ze szkoły podstawowej w Michałowicach zaprezentowała chyba 
najlepszy sposób na naukę ortografii, czyli przez krótkie wierszy-
ki – „Droga Tosiu pisz bezbłędnie i pamiętaj, że gdy mamy uje to 
w czasownikach nigdy się nie kreskuje”.
LAUREACI
KLASY DRUGIE – SZKOŁA PODSTAWOWA
Mistrzowie ortografii
Oliwia Ziomek – Michałowice
Lena Ostrowska – Nowa Wieś
Wicemistrzowie ortografii
Maja Graczyk – Nowa Wieś
Hanna Mojecka – Nowa Wieś
Joanna Andrusiuk – Komorów
Wyróżnienie
Małgorzata Chilarska – Michałowice
Natan Cwajda – Michałowice
Tomasz Papuziński – Komorów
Wiktoria Brola – Komorów
Zuzanna Buczkowska – Komorów
KLASY TRZECIE – SZKOŁY PODSTAWOWE
Mistrzowie ortografii
Hanna Ogińska – Komorów
Szymon Taras – Michałowice
Wicemistrzowie ortografii
Kacper Cienkowski – Komorów
Nina Michalska – Michałowice
Wyróżnienie
Kamila Ochman – Michałowice
Antoni Filimon – Nowa Wieś

Gratulujemy!
 Mariusz Marcysiak 
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W facebookowym skrócie…
SPŁYWY KAJAKOWE

Piękne widoki, obcowanie z przyrodą, spokój, cisza przerwana co ja-
kiś czas śpiewem ptaków i rytmicznym chlupaniem wioseł... tak właśnie 
było podczas zorganizowanych w weekend 10-11 czerwca spływów ka-
jakowych, w których uczestniczyli mieszkańcy Michałowic - Wsi (zmie-
rzyli się z mazurską Krutynią) i Opaczy-Kolonii (płynących Wkrą). Wcze-
śniej 27 maja mieszkańcy Michałowic-Wsi i Reguł mieli także dzień pełen 
wrażeń - piękna Pilica, ognisko w fantastycznym ośrodku w Warce, lody 
w Białobrzegach, dla dzieci karty PTTK i odznaki... Wyjazdy zostały sfi-
nansowane z funduszów sołeckich sołectwa Michałowice, Opaczy-Ko-
lonii i Reguł. 

WYJAZDOWY DZIEŃ DZIECKA SOŁECTWA KOMORÓW
Z okazji Dnia Dziecka najmłodsi z sołectwa Komorów mieli dzień pełen wrażeń. 

Dzieci stanęły oko w oko z dinozaurami. Zawitały do wioski czarownic Sabatów-
ki i  prehistorycznego oceanarium. Uczestniczyły także w  wycieczce przez konty-
nenty, poznając zamieszkujące na nich zwierzęta. Były wielbłądy, lamy, alpaki, kozy 
afrykańskie, małpki makaki. jaki, antylopy oraz wiele, wiele innych. Na zakończenie 
oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnego ogniska.

A wszytko to działo się 4 czerwca. Wyjazd został sfinansowany z funduszu sołec-
kiego. 

NOC BIBLIOTEK 
Za nami noc pełna wrażeń w gminnych bibliotekach. W tym roku hasłem 

ogólnopolskiej akcji było: Czytanie porusza! I jak widać na zdjęciu - poru-
szyło.

Tej wyjątkowej nocy, 3 czerwca, w komorowskiej bibliotece ruszył esca-
pe room - „Pokój zagadek Marii Dąbrowskiej”, a sama biblioteka zamieniła 
się w ogród pełen pasji, w którym każdy mógł pochwalić się swoimi ta-
lentami, na najmłodszych uczestników czekały aktywności takie jak ma-
lowanie buziek, skręcanie balonów, wielkie bańki mydlane czy malowanie 
koszulek.

Michałowicka biblioteka zabrała uczestników w podróż do egzotycznych 
Indii i Ameryki Południowej. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach ekolo-
gicznych, podczas których wspólnie wykonali mandalę życia oraz laleczki 
ze szmatek i łupin kukurydzy. Można było również zrobić sobie tradycyjną 
indyjską ozdobę - tatuaż z henny.

UKWIECONA GMINA 
W niektórych miejscach w naszej gminie pojawiły się rabatki kwiatowe oraz ukwie-

cone donice.
Nasadzenia roślin oraz stawianie małej architektury odbyło się w następujących 

miejscach. 

1. Granica: przy świetlicy, ul. Czeremchy
2. sołectwo Komorów:
- w ogródku jordanowskim „ Kaliszowy Gaik”
- przy rondzie u zbiegu ul. Turystycznej i ul. Bugaj
3. osiedle Komorów: ul. Matejki (tu także mała architektura)
4. Michałowice
-  w ciągu ul. Szkolnej, na odcinku od parkingu przy kościele do ul. 11 Listopada (tu 

także mała architektura)
- u zbiegu ul. Jesionowej i ul. Bukowej (plus mała architektura)
- ul. Raszyńska, przy gminnej bibliotece
5. Opacz-Kolonia
- rondo przy ul. Środkowej (plus mała architektura)
- przy przystanku autobusowym, przy ul. Ryżowej
- miejsce pamięci narodowej, przy ul. Bodycha (tu także mała architektura).
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ZAWODY WĘDKARSKIE W NOWEJ WSI
Trochę kłopotu z połowem mieli zawodnicy biorący udział w spinningo-

wych zawodach wędkarskich dla dorosłych oraz spławikowych dla dzieci 
i młodzieży, które odbyły się w niedzielę, 4 czerwca, nad zbiornikiem wod-
nym Smug w Nowej Wsi.

Coś się jednak udało złowić, dzieciom, nawet zdecydowanie więcej niż 
ich starszym kolegom. Wszystkie ryby oczywiście zostały wpuszczone z po-
wrotem do wody.

ZWYCIĘZCY ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH – DZIECI I MŁODZIEŻ:
I miejsce z największą złowioną rybą zajął – Maliszewski Kuba
II miejsce – Tyszko Patryk
III miejsce – Kordys Michał
ZWYCIĘZCY ZAWODÓW SPINNINGOWYCH – DOROŚLI:
I miejsce – Bigosiński Grzegorz.
II miejsce –Tomiałowicz Mirosław
III miejsce – Salkiewicz Grzegorz

ZŁOCI KOSZYKARZE Z KOMOROWA 
Koszykarze z Komorowa (rocznik 2005) zostali MISTRZAMI WO-

JEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO! Nie mieli sobie równych, wygry-
wając wszystkie mecze w sezonie ligowym 2016/2017. Jest to ich 
drugie z rzędu mistrzostwo. Gratulujemy!

Dodatkowo najlepszym zawodnikiem ligi został wychowanek na-
szej drużyny, Franciszek Szular, a najlepszym trenerem – trener UKS 
Akademia Koszykówki Komorów, Grzegorz Tomaszewski.

Warto dodać, że także młodsi koledzy, zespół UKS Akademia Ko-
szykówki z rocznika 2006, uczestniczy w rozgrywkach koszykarskiej 
ligi Mazowsza. Jak dotąd drużyna jest niepokonana i w tym sezonie, 
już wiemy, że zajmie co najmniej drugie miejsce. O wszystkim zade-
cyduje ostatni mecz, w którym nasz zespół zmierzy się z MKS Grójec.

Dziękujemy za już i życzymy kolejnych sukcesów. 

FESTIWAL PRZEDSZKOLAKÓW
Grupa dziewczynek z gminnego przedszkola w Michałowicach zdobyła 

jedno z trzech równorzędnych wyróżnień Tanecznego Festiwalu Przedszko-
laków, który odbył się w Błoniu. Gratulujemy!

Dziewczynki w  brawurowym stylu wykonały „Taniec wesołych dwórek” 
do muzyki Händla. W  pięknych kostiumach, z  wdziękiem i  radosnymi 
uśmiechami na twarzach wykonały swój taniec, czym wzbudziły zachwyt 
publiczności i zdobyły uznanie jury. 

Dziewczynki były przygotowane przez Agnieszkę Czekalską. Puchar wrę-
czył laureatkom wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, 

Reprezentacja dzieci z gminnego przedszkola to 12 dziewczynek z grup 
pięciolatków „Pszczółek”, „Tygrysków” i „Zajączków

LETNIE KINO PLENEROWE
Jako pierwszy, 16 lipca, w Michałowicach na placu przy ul. Księdza Jerzego 

Popiełuszki  zostanie wyświetlony film ILUZJA ( reż. Louis Leterrier). Start o godz. 
21.30. Natomiast  27 sierpnia, na placu Ignacego Paderewskiego zobaczymy  film 
OSOBLIWY DOM PANI PEREGRINE (reż. Tim Burton). Start o 20:30. 

Zapraszamy!

KONKURS FOTOGRAFICZNY „WAKACJE 
Z KSIĄŻKĄ” 

Zachęcamy do udziału w konkursie, którego organizatorem jest biblioteka 
w Michałowicach. Wystarczy zrobić zdjęcie związane z  tytułem konkursu 
i przesłać je do 1 września na adres biblioteka_michalowice@vo.pl. Życzy-
my powodzenia. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej 
biblioteki.
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•  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)

TELEFON ALARMOWY – 112

POLICJA – 997

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

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

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

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

POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991 
tel. 22 340-41-40

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

STAROSTWO POWIATOWE 
tel. 22 738-14-00

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

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
POMP 4 EKO SP. Z O.O.
tel. 22 759 03 03; 822 554 369

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ 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 
„Amedica”, ul. Główna 104, 05-806 Granica 
tel. 22 724 48 28

„Arka” Komorów, ul. Berylowa 34 
tel. 22 758–00–85

RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7 
tel. 22 753–04–04

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

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

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

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

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

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

URZĄD 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


