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Biuletyn Informacyjny

Gminy Michałowice
PRESTIŻOWE GODŁO TERAZ POLSKA
DLA GMINY MICHAŁOWICE

WARTO PRZECZYTAĆ!

Gmina Michałowice została nagrodzona w XXIV Konkursie „Teraz Polska”.
Przyznane Godło potwierdza, że gmina jest jedną z najlepszych w Polsce
pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców.

K

onkurs „Teraz Polska” ma charakter
niekomercyjny. Jego zadaniem jest
wyłonienie najlepszych polskich produktów, usług, przedsięwzięć innowacyjnych
i gmin. Nagrody w konkursie przyznaje
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego.
Kapituła 24 konkursu „Teraz Polska” nagrodziła 15 produktów, 8 usług, 2 przedsięwzięcia innowacyjne oraz 5 samorządów.
W kategorii samorządów nominowanych
było 14 jednostek. Poza gminą Michałowice wyróżniono jeszcze: Lublin, Dobczyce,
Kartuzy i Legnicę.
- Gmina Michałowice to 13 uroczych
miejscowości, które łączy wspólna tradycja
i dążenie lokalnych władz oraz mieszkańców do zapewniania coraz lepszych warunków, zarówno do zamieszkania, jak również
wszechstronnego rozwoju. W gminie Michałowice racjonalnie realizuje się politykę
inwestycyjną. Potwierdzają to wysoki udział
wydatków majątkowych inwestycyjnych
w odniesieniu do całości wydatków gminy
oraz wielkość tych wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na podkreślenie zasługuje również odsetek dochodów
własnych w budżecie gminy, wysokość do-

s. 5
FESTYN DNI GMINY MICHAŁOWICE
Festyn, który odbył się, 8 czerwca, w niedzielę, przed urzędem w Regułach, najlepiej
określa słowo TŁUMY.

chodów własnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczba podmiotów gospodarczych, liczba osób pracujących, niska
liczba osób bezrobotnych oraz dodatnia
wartość salda migracji – mówi Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”.

s. 4
GALA KONKURSU GŁOŚNEGO CZYTANIA
Gala była uroczystym podsumowaniem II Konkursu Głośnego Czytania „Cały powiat czyta
dzieciom” na szczeblu naszej gminy. W tym roku
recytowano wiersze Jana Brzechwy.

s. 8
KAJAKIEM PRZEZ ATLANTYK
23 maja 2014 r., w hali gimnastycznej Zespołu
Szkół w Michałowicach odbyło się spotkanie
z Aleksandrem Dobą –podróżnikiem który w
wieku 67 lat, kajakiem przepłynął Ocean Atlantycki w najszerszym miejscu – jako pierwszy
człowiek na świecie.
WWW.MICHALOWICE.PL

Aktualności

Kategoria dla gmin istnieje od 2006 r.
Chętni do odbioru nagród poddawani są
wielostopniowej weryfikacji. Samorządy
ubiegające się o godło „Teraz Polska”
są oceniane przez pryzmat wszystkich
zadań, które powinny być realizowane
przez gminy. Analizie podlegają zagadnienia związane z polityką inwestycyjną, dostępnością do infrastruktury technicznej
i sposobami realizacji polityki społecznej.
- Sprawdzamy walory inwestycyjne
gmin, działania realizowane w odniesieniu
do przedsiębiorców i inwestorów, dostępność mieszkańców do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków.
Sprawdzamy sposoby realizacji zadań
w zakresie edukacji, ochrony zdrowia,
kultury, sportu oraz pomocy społecznej –
dodaje dyrektor Michał Lipiński.
Oceniana jest także organizacja i forma
zarządzania urzędu oraz zadania realizowane w związku z promocją gminy. Ponadto, na podstawie danych dostępnych
w Banku Danych Lokalnych GUS, eksperci
analizują najważniejsze wskaźniki ilustrujące rozwój ekonomiczno-społeczny gminy. Pod uwagę brane są m.in.: dochody
własne gminy, liczba podmiotów gospodarczych, liczba osób pracujących, stopa
bezrobocia, wielkość wydatków inwestycyjnych, środki na rozwój pozyskane z UE.
Statuetkę odebrał wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka podczas gali konkursu, która dobyła się 9 czerwca w Teatrze Wielkim.
Agnieszka Kaźmierczak - Biuro Prasowe
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego 
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Aktualności
GMINNE INFORMACJE
PRZETARGI
• Wszczęto postępowania przetargowe
na przebudowę ul. Słonecznej w sołectwie Komorów, ul. Klonowej i Zachodniej
oraz ul. Jasnej w Opaczy-Kolonii, a także
ul. Sportowej w Nowej Wsi.
• Wszczęto postępowania przetargowe
na modernizację oświetlenia ulicznego, wymianę i remont szafek sterujących,
wymianę, remont i uzupełnienie punktów
świetlnych oraz wymianę i remont linii i słupów na terenie gminy.
• Wszczęto postępowania przetargowe
na świadczenie usług stałego lub mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu potrzebnego
do świadczenia usługi w ramach realizacji
projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
• Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Torfowej,
Granicznej, Jarzębinowej w Regułach. Dokumentację wykona firma Danuta Gajewska
WODAR z Piaseczna. Wartość: 46.617,00 zł.
• Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę komputerów, oprogramowania, przeprowadzenie szkolenia
oraz obsługę serwisową komputerów
w ramach realizacji projektu UE pod nazwą
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Michałowice. Inwestycję o wartości 864.749,04 zł wykona firma iCreatio
sp. z o.o. z Warszawy.
• Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na konserwację zieleni wysokiej
i niskiej oraz roboty porządkowe na terenie
gminy. Do końca roku 2014 usługę tę będzie
wykonywał Zakład Usług Wielobranżowych
Jolanta Generalczyk z Otrębus. Wartość:
270.334,80 zł.
• Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na remont tłuczniem betonowym,
tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym. Usługę o wartości
286.820,48 zł wykona firma Józef Wieteska
COMPLEX z Brwinowa.
• Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wendy i Filmowej w Granicy,
ul. Regulskiej i Orzeszkowej w Regułach
oraz ul. Św. Antoniego w Opaczy-Kolonii.
Inwestycję o wartości 346.448,29 zł wykona konsorcjum Firm z Pruszkowa Lider:
INSBUD Stanisław Bystrzycki oraz Partner:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INSBUD-BIS Rafał Bystrzycki.

• Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Konopnickiej w Komorowie. Inwestycję o wartości
682.650,00 zł wykona FAL-BRUK” z Warszawy.
• Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Raszyńskiej
w Michałowicach – etap II. Inwestycje
o wartości 1.127.910,00 zł wykona FAL-BRUK” z Warszawy.
• Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na modernizację budynku przedszkola w Nowej Wsi – zagospodarowanie
działki nr ew. 404/4 – etap II. Usługę wykona
Konsorcjum Firm: Lider – Piotr Zakrzewski
Wysokie Mazowieckie oraz Partner – AS
BUD z Warszawy. Wartość 518.063,03 zł.
• Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę sieci wodociągowej
w ul. Bodycha, ul. Regulskiej i ul. Orzeszkowej w Regułach oraz w ul. Środkowej
w Opaczy – Kolonii. Inwestycję o wartości 369.901,34 zł wykona konsorcjum Firm
z Pruszkowa Lider: INSBUD Stanisław
Bystrzycki oraz Partner: Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych INSBUD-BIS Rafał
Bystrzycki.
PRAWO MIEJSCOWE
• Uchwała
Nr
XXXIX/371/2014
z 10 czerwca 2014 r. zmienia Uchwałę Nr
XXX/211/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi
Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 404/2, położonej we wsi
Nowa Wieś. §3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: „Wydzieloną geodezyjnie
część nieruchomości gruntowej, obciążoną
na rzecz Gminy Michałowice prawem użytkowania, przeznaczyć na zagospodarowanie na cele rekreacyjne i wykonanie odwodnienia.”
• Na
podstawie
Uchwał
Nr
XXXIX/370/2014,
XXXIX/369/2014,
XXXIX/368/2014, XXXIX/367/2014 z 10
czerwca 2014 r., Rada Gminy Michałowice
przyjęła przedłożone przez Wójta Gminy
Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planów
i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia
dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych. Na podstawie uchwał przystępuje się do sporządzenia miejscowych
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planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice :
- uchwała nr 370 – A. obszaru „Działkowa” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły; B. obszaru „Wiejska – część 2” na terenie
obrębu geodezyjnego Reguły; C. obszaru
„Rumuńska” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły; D. obszaru „Torfowa” na terenie
obrębów geodezyjnych Reguły i Pęcice; E.
obszaru „Raszynka” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły i Michałowice-Osiedle;
- uchwała nr 369 - obszaru „Parkowa” na
terenie obrębu geodezyjnego Pęcice;
- uchwała nr 368 - obszaru „Skośna” na terenie obrębu geodezyjnego Granica;
- uchwała nr 367 – A. obszaru „Długa” na
terenie obrębu geodezyjnego Granica; B.
obszaru „Słowackiego” na terenie obrębu
geodezyjnego Komorów-Osiedle.
Granice planów znajdują się w załącznikach
do uchwał opublikowanych na www.bip.michalowice.pl.
• Uchwałą Nr XXXIX/366/2014 z 10
czerwca 2014 r. Rada Gminy wyraziła zgodę
na przystąpienie do sporządzenia zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Michałowice”, przyjętego uchwałą Rady
Gminy Michałowice nr V/26/2011 z 28 marca 2011 r., w zakresie obejmującym zmiany
dotyczące struktury funkcjonalno-przestrzennej – przeznaczenia terenów wraz
z niezbędnymi zmianami wskaźników ich
zagospodarowania – w granicach obszarów
oznaczonych w załącznikach do uchwały.
• Uchwała Nr XXXIX/356/2014 z 10
czerwca 2014 r. przedłuża na okres od
01.09.2014 r. do 31.08.2015 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf
za zbiorową dostawę wody i zbiorowe
odprowadzenie ścieków, uchwalonych
Uchwałą nr XXXI/273/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 lipca 2013 r.
• Uchwałą Nr XXXVIII/333/2014 z 8 maja
2014 r. , po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za
rok 2013, sprawozdaniem finansowym Gminy Michałowice za rok 2013 (zatwierdzonych
uchwałą nr XXXVIII/332/2014), opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Michałowice za rok 2013, informacją o stanie mienia Gminy Michałowice na dzień 31
grudnia 2013 r. oraz stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej Rady z dnia 29 kwietnia 2014 r.,
Rada Gminy Michałowice udzieliła Wójtowi
Gminy Michałowice absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2013.
UG 
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Wydarzenia

Gala gminy Michałowice konkursu głośnego czytania
Gala ta odbyła się 8 maja w sali multimedialnej Urzędu Gminy
Michałowice w Regułach. Była uroczystym podsumowaniem
II Konkursu Głośnego Czytania „Cały powiat czyta dzieciom”
na szczeblu naszej gminy. W tym roku recytowano wiersze
Jana Brzechwy (1898–1966).

J

ak wytłumaczył, radny powiatowy Lech Kulesza: ideę czytania
dzieciom zaczęła upowszechniać w całym kraju w czerwcu 2001 r.
Fundacja ABC XXI. Oparto się na badaniach naukowych, które
stwierdziły, iż głośne czytanie polepsza życie emocjonalne dzieci;
dzieci, którym się czyta, przewyższają intelektualnie swoich rówieśników. Dzieciom rodzice powinni czytać przynajmniej 20 minut
dziennie.
Galę w Regułach pomogli przygotować i poprowadzić profesjonaliści. Konferansjerkę prowadził reżyser teatralny, dyrektor (były) teatrów, laureat nagród… – Waldemar Matuszewski. Galę – jako spektakl wierszy Jana Brzechwy przygotowała oraz wspomogła swoją
recytacją aktorka Teatru Dramatycznego w Warszawie, aktorka filmowa i telewizyjna – Ewa Telega; w naszej gminie znana również
jako prezes Stowarzyszenia K40.
Na scenie zasiedli dorośli oraz Kasia Ambroziak, uczennica V klasy
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach – zwyciężczyni II Gminnego Konkursu Głośnego Czytania „Cały powiat czyta
dzieciom” (na zdjęciu).
Jak podkreślał prowadzący galę Waldemar Matuszewski, na tej
imprezie mamy się bawić. Dlatego, jak powiedział, stwórzmy teatr
interaktywny. Uczniowie od razu zrozumieli to, wydawało się trudne
pojęcie. Teatr interaktywny polegał na tym, że osoba siedząca na
scenie recytowała wiersz, a publiczność powtarzała coś w rodzaju
refrenu, np. „a to feler, westchnął seler”.
Jak zabawa to zabawa, więc zdarzało się, że dzieci tak się rozpędziły, że recytowały wiersz do końca. Udowodnili tym, że im czytano,
iż polubili Brzechwę, a nawet znają jego utwory na pamięć. Czyli realizują ideę głośnego czytania.
Uczniowie wystąpili też na scenie. Zespół teatralny ze szkoły podstawowej w Michałowicach (pod kierunkiem nauczycielki Małgorzaty Jaworskiej) w strojach inspirowanych bajkami Brzechwy, zagrał
w tryskającym humorem spektaklu utworów tego poety.
Aktorka Ewa Talaga
recytowała „Ryby, żaby
i raki”, przedstawiciel starosty pruszkowskiego, radny powiatowy – Lech Kulesza „Na straganie”, radna
Rady Gminy Michałowice
Elżbieta Biczyk (na zdjęciu) - „Samochwałę”, Kasia
Ambroziak -”Lenia”, a Ewa
Kisiel – dyrektor Biblioteki
Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach
przeczytała „Kłamczuchę”.
Wójt Krzysztof Grabka
wyliczał
„Entliczek-pentliczek”. Stwierdził, iż gry
komputerowe nie zastąpią
kontaktu z żywym słowem.
Poezja Brzechwy pozwoliła dzieciom oderwać się
choć na chwilę od ekranu
monitora. Dał jednak do
zrozumienia, iż komputer
jest bardzo potrzebny. Po
przeczytaniu „Entliczka-pentliczka” zwrócił uwagę, iż wyrecytował w tym
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wierszu poprawną formę „komput”, a nie jak zdarza się to w wielu
wydaniach książek Brzechwy, niepoprawną „kompot”. Poradził, że
jeśli ktoś nie wie, co znaczy słowo „komput”, niech zajrzy do komputera i sprawdzi w Internecie.
Zabawa była przednia. Po raz kolejny dzieci, ale i dorośli przekonali się, że wiersze Brzechwy – siła ich humoru, metafory, zaskakujące
skojarzenia, puenty – zyskują czytane. Wtedy słowo dociera najlepiej, najbardziej rozbudzają wyobraźnię.
Konkurs zwyciężyła po raz drugi Katarzyna Ambroziak – uczennica
V klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach; II
miejsce zajął Mateusz Popiołek, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, a III – Kinga Rutkowska
z III klasy szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi. Laureaci konkursu otrzymali
nagrody.
Stanisław Szałapak 
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Festyn Dni Gminy Michałowice
Festyn, który odbył się w ramach Dni
Gminy Michałowice, 8 czerwca, w niedzielę, przed Urzędem w Regułach, najlepiej określa słowo TŁUMY.

T

łumy brały udział w licznych atrakcjach, natomiast najwięcej ludzi przybyło na wieczorny koncert Andrzeja Piasecznego. Bliżej sceny zrobiło się ciasno,
ale nieco dalej tworzyły się grupy tańczące do muzyki artysty.
Konferansjerkę prowadził CZESUAF –
AAAatrakcyjni trzej panowie z Poznania
(kabaretu nie trzeba przedstawiać – rozśmiesza całą Polskę). Już na początku
festynu ci aaatrakcyjni panowie ustanowili
okrzyk Dni Gminy Michałowice. Trzyosobowy CZESUAF zadawał pytanie: „Jak się
bawicie!?”, a publiczność odpowiadała:
„W życiu lepiej nie bawiliśmy się!”.
Festyn oficjalnie otworzył wójt gminy
Michałowice Krzysztof Grabka. – Spotykamy się po raz kolejny. Życzę przyjemnej
zabawy – powiedział. Na scenie, zwycięzcom konkursów i konkurencji sportowych
wręczał nagrody, mnóstwo nagród.
Uczestników festynu zapraszały liczne
stoiska z atrakcjami, a co ważniejsze najczęściej promowały wiedzę oraz umiejętności.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował nie tylko „stanowiska”
do zabawy (oczywiście o dydaktycznym
charakterze), ale również, przed urzędem
pod filarami, urządził wystawę przedstawiającą cele i kierunki działań proponowane w strategii rozwiązywania problemów
społecznych na lata 2014-2020, natomiast w środku urzędu: w holu – wystawę fotograficzną pt. „Solidarność pokoleń” – pokłosie konkursu fotograficznego,
zorganizowanego przez GOPS pod tym
tytułem, Wyniki tego konkursu zostały
rozstrzygnięte przez głosowanie – zwiedzający wystawę wrzucali głosy do urny.
Stanowisko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
proponowało m.in. książki na wymianę.
Dyrektor biblioteki Katarzyna Walichnowska, pytana o swoją placówkę, mówiła, że
mają bardzo dużo czytelników, a biblioteka
miesięcznie kupuje średnio aż 150 tytułów.
Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych reprezentowała Arleta Pliszkowska
– mistrzyni gry w warcaby: srebrna medalistka na mistrzostwach Europy z 2011
roku do 19 lat i brązowa w 2008 r. do 16
lat. Ogrywała graczy pojedynczo i w symultanie. Na stoisku uczestnicy festynu
mogli zagrać w różne gry, a także odbyły
się mistrzostwa gry gminy w warcaby.
Dzieci oblegały wozy bojowe straży
pożarnej i wóz policyjny. Obok wyrosło
policyjne miasteczko ruchu drogowego –
dzieci i młodzież uczyli się przepisów ruchu drogowego w praktyce.

W zośkę uczył grać Jakub Grabarczyk
– mistrz Polski oraz Europy w tej dyscyplinie. Na scenie trzech zawodników AZS
Warszawa, członków kadry narodowej
urządziło pokaz floretu.
Długo należałoby wymieniać wszystkie
dyscypliny sportowe i zabawy przygotowane w strefie rekreacji: trampoliny, dmuchane zjeżdżalnie, liczne tory przeszkód,
minigolf, minisiłownia, „pajączek” – skakać można było na wysokość kilku metrów i tak dalej, i tak dalej.
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zorganizowała konkurs na „Najbardziej
Twórczą Rodzinę w Gminie Michałowice”,
która napisze najlepszy wiersz promujący zdrowy styl życia „W zdrowym ciele,
zdrowy duch”. Tę literacką konkurencję
wygrała rodzina Ostaszewskich za sło-
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wa: (wersja skrócona) „Sport to zdrowie,
wszyscy wiemy, / będziemy więc (…) aktywni. / (…) Żyjmy zdrowo i wesoło, / i nie
wierzmy w żadne zioło”. Drugie miejsce
zajęła rodzina Pawlikowskich, a trzecie
Piotrowskich.
Dużym zainteresowaniem cieszyło
się prywatne minizoo z Michałowic Wsi
Państwa Demkiewiczów – z kucykami,
kozami, ptactwem domowym: kaczki,
indyki, bażanty, perliczki, gęś garbonosa
oraz piejący co chwilę kogut.
W sali multimedialnej urzędu gminy odbył się wernisaż wystawy malarstwa Joanny Sierko-Filipowskiej – mieszkanki Komorowa (o wystawie piszemy w osobnym
artykule na str.7).
W Laboratorium Młodych Naukowców
przeprowadzano eksperymenty – proszę się nie martwić: nie doszło nawet do
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najmniejszej eksplozji, budynek urzędu
gminy stoi na miejscu. Młodzi naukowcy
tłumaczyli prawa fizyki i chemii. Napełniali
gumową rękawiczkę suchym lodem – tj.
zamrożonym dwutlenkiem węgla. Stół zalewała ciemnoróżowa piana. Z płynu wykluwały się fioletowe robaki. Itp., itp.
Na scenie odbywały się występy lokalnych talentów.
Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Misjonarek w Komorowie
– zamienione w smerfy – zorganizowały
słowno-muzyczne urodziny Papy Smerfa.
Dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Sasanka z Nowej Wsi, przebrane w stroje krakowskie, tańczyły krakowiaka i śpiewały piosenki ludowe m.in.:
„Idzie kot, raz i dwa, / brylantowe oczy ma.
/ Skrada się w nasze sny”. Dzieci z Nowej
Wsi wykonały np. mądrą pieśń o wolności:
„Wolność to skrzypiec głos…”. W ten sposób nawiązały do obchodzonej 4 czerwca
25. rocznicy pierwszych, częściowo wolnych wyborów. Długo trwały występy dzieci i młodzież z Komorowa. Dziecięcy chór
„Koraliki” z Opaczy-Kolonii śpiewał: „do-re-mi-fasola-do-wora-si-do-re…”. Wśród
wokalistek dominowały piosenkarki z Zespołu Szkól w Michałowicach. Jeśli chodzi
o występy dorosłych, to na uwagę zasługują m.in. chóry michałowickich seniorów
„Michałowiczanka” czy „Czerwone Korale”
z Opaczy-Kolonii. Z dużym zainteresowaniem jak zawsze przyjęto występ zespołu
„Impuls” z Komorowa, jednak prawdziwą
furorę wywołał pokaz tańca w układzie
ZUMBY– tańczono nie tyko na scenie, ale
i na widowni.
Jeszcze więcej publiczności zgromadził
występ kabaretu CZESUAF. Skecze, gagi,
scenki sytuacyjne, złośliwe komentarze
dotyczące szczególnie polityki rozśmieszały uczestników imprezy.
Grochówkę przywieźli strażacy wozem
bojowym – na sygnale. Nic dziwnego,
ponieważ impreza trwała już kilka godzin
i należało pokrzepić ducha zabawy. Panowie z CZESUAF-a w kabaretowy sposób
powiedzieli SMACZNEGO, a mianowi-
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cie wyjaśnili, czym różni się grochówka
warzona przez strażaków od żołnierskiej
grochówki. Strażacy gotują grochówkę na
prawdziwym ogniu, a żołnierze na ogniu
karabinowym i artyleryjskim.
Uczestnicy festynu otrzymywali liczne nagrody – za udział w konkursach lub
wylosowane. Chyba najcenniejszą był talon na kurs prawa jazdy kategorii B, który
został ufundowany przez firmę JEDYNKA
Andrzej Zalewski (www.jedynka-osk.pl).
Podczas występu Andrzeja Piasecznego zaczął zapadać zmrok, co jeszcze
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bardziej spotęgowało nastrój koncertu.
Znakomite wykonanie utworów, jak również bardzo dobry kontakt artysty z publicznością, sprawiły, że został bardzo
żywiołowo przyjęty. Koncert trwał blisko
dwie godziny. Publiczność nie chciała artysty wypuścić ze sceny, więc nie obyło
się bez bisów.
Już w nocy, w ciepłą, przyjemną noc
publiczność – tłumy, uczestnicy festynu;
zadowoleni, uśmiechnięci – rozchodzili się
do swoich domów.
Stanisław Szałapak 
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Wystawa malarstwa Joanny Sierko-Filipowskiej
8 czerwca 2014 r., w sali
multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach
odbył się wernisaż wystawy
malarstwa Joanny Sierko-Filipowskiej,
mieszkanki
Komorowa.

W

sali multimedialnej po
raz pierwszy zorganizowano wystawę – wystawę malarstwa. Sam wernisaż był jedną z imprez towarzyszących
festynowi zorganizowanemu
w ramach Dni Gminy Michałowice, a oficjalne otwarcie wystawy odbyło się na ogromnej
scenie ustawionej przed urzędem gminy: na tej scenie Joanna Sierko-Filipowska opowiedziała o swoim malarstwie.
Tematem wiodącym wystawy zorganizowanej w urzędzie
gminy była kobieta, a dominującym kolorem karmin – intensywna barwa, kwintesencja
kobiecości. „Bohaterka” obrazów wybiera się lub wróciła
z balu: przesiaduje u fryzjera,

na kolejnych płótnach pokazana jest w najwspanialszych
kreacjach; pojawia się motyw
pantofelka (który z pewnością
zostanie zgubiony albo został
zgubiony) – szpilek, ale takich
najbardziej eleganckich, z najwyższej półki. Po balu jego
uczestniczka, wcale nie Kopciuszek, tylko świadoma swej
wartości oraz wysokiej pozycji
społecznej kobieta – wraca do
rzeczywistości i realizuje swoje cele oraz marzenia.
Namalowana przez artystkę
rzeczywistość nie do końca
jest odrealniona, symboliczna.
Odwiedzający wystawę mieszkańcy naszej gminy rozpoznawali krajobrazy Komorowa.
Joanna Sierko-Filipowska
w Komorowie zamieszkała
w 1987 r., a więc dwa lata po
studiach (warszawska ASP,
dyplomy z grafiki oraz malarstwa). – Jest to bardzo dobre miejsce dla artysty. Jestem bardzo zadowolona, że
tu mieszkam, bo tu można

w spokoju pracować – powiedziała.
Artystka pochodzi z Białegostoku, gdzie urodziła się
w rodzinie lekarzy (ojciec
maluje). Swoje obrazy wystawiała: najczęściej w War-

szawie, w Wiedniu, Duisburgu, Poznaniu, Białymstoku,
Gdańsku, Katowicach… Wystawę w naszej gminie można było oglądać do połowy
czerwca.
Stanisław Szałapak 

XI Muzyczny Maj w Michałowicach
6 kwietnia, a następnie 1 czerwca w kościele pw. WNMP w Michałowicach odbyły się koncerty cyklu Muzyczny Maj.
Koncert I
„Głównym bohaterem” spektaklu słowno-muzycznego, który był poświęcony kanonizacji Jana Pawła II, było SŁOWO Papieża
Polaka – fragmenty homilii. W michałowickim kościele przeczytał je Zbigniew Szymański – pomiędzy wykonaniami utworów:
Bacha, Mozarta, Mendelssohna, Parry’ego,
Malotte’a oraz skomponowanych niedawno
utworami Mariana Sawy i Jarosława Ciecierskiego.
Artyści przyjechali: z Olsztyna – małżeństwo Regina Maria Liszka-Ciecierska
(sopran) oraz Jarosław Ciecierski (organy)
i z Wrocławia Agnieszka Kaćma (flet).
Uczestnicy koncertu wsłuchując się
w muzykę, lepiej rozumieli papieskie nauczanie: O WOJNIE (fragmenty homilii
Jana Pawła II wygłoszonej w Oświęcimiu
7 czerwca 1979 podczas 1. pielgrzymki do Polski); O WOLNOŚCI (fragmenty
wygłoszone do młodzieży zgromadzonej
przed siedzibą arcybiskupa w Krakowie,
10 czerwca 1987 r. podczas 3. pielgrzymki
do Polski); O SOLIDARNOŚCI (fragment
homilii wygłoszonej w czasie liturgii słowa,
skierowanej do ludzi morza w Gdyni 11
czerwca 1987 r. podczas 3. pielgrzymki do
Polski).

Koncert II
Na program drugiego koncertu składały
się utwory Jana Sebastiana Bacha, belgijskiego organisty Jacquesa-Nicolasa Lemmensa i Modesta Musorgskiego. Zagrali je
Bałtycki Kwintet Dęty z Gdańska w składzie
Karol Respondek – klarnet; Ewa Naczk-Jankowska – fagot, Agnieszka Respondek – flet,
Marietta Stefaniak – obój oraz Zbigniew Kaliciński – róg, a na organach - Rostislaw Wygranienko, który jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów organowych.
Dla zaakcentowania Dnia Dziecka – specjalnie na tę okazję – artyści wykonali „Zabawę dzieci w parku” Modesta Musorgskiego.

www.michalowice.pl

Jacek Knadel, który jak zwykle na koncertach Muzycznego Maja opowiadał gawędy o muzyce i kompozytorach, nawiązał
do sytuacji, jaka panuje na Ukrainie – w ojczyźnie Wygranienki. Zapewnił, że mieszkańcy gminy Michałowice solidaryzują się
z Ukrainą.
Publiczność doceniła artystów: na zakończenie koncertu biła brawo na stojąco.
Wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka wręczył muzykom kwiaty, a do publiczności powiedział: – Cieszę się, że wybraliście
tę formę spędzenia wolnego czasu. Na koncertach spotykamy się już drugą dekadę.
Stanisław Szałapak 
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Kajakiem przez Atlantyk
23 maja 2014 r., w piątek
rano, w hali gimnastycznej
Zespołu Szkół w Michałowicach odbyło się spotkanie z Aleksandrem Dobą.
Podróżnik, w wieku 67 lat,
kajakiem: wyłącznie za pomocą wiosła – bez użycia
silnika i żagli, samotnie,
przepłynął Ocean Atlantycki w najszerszym miejscu –
jako pierwszy człowiek na
świecie. Kajakarz spędził na
wodzie 167 dób.

A

leksander Doba wypłynął
z Lizbony 5 października 2013 roku, a 19 kwietnia
2014 r. dopłynął do Port Canaveral na Florydzie, tuż przy
Centrum Lotów Kosmicznych. W linii prostej odległość
ta wynosi ponad 8 tys. km.
Kajakarz jednak przepłynął
ponad 12 tys. km – znoszony
przez prądy i sztormy. Przepłynął obok Port Canaveral
i wewnętrznymi drogami wodnymi dotarł do New Smyrna
Beach, gdzie przywitały go
wiwatujące tłumy.
Mieszkańcy gminy Michałowice mieli możliwość spo-

tkania się z kajakarzem dzięki
Stowarzyszeniu Instruktorów
i Trenerów Kajakarstwa. Tomek Malinowski, mieszkaniec
Michałowic Wsi, który jest
członkiem stowarzyszenia, zaraził swoim pomysłem innych
i zainicjował wizytę Aleksandra
Doby w naszej gminie. Zorganizowała ją sołtys Michałowic
Wsi, Adriana Król-Popiel wraz
z dyrektorem Zespołu Szkół
w Michałowicach, Andrzejem
Olęckim. Tuż po powrocie z wyprawy (w Polsce wylądował
dzień wcześniej) było to jedno
z nielicznych spotkań śmiałka
- obok ogólnopolskiej konferencji prasowej, wizycie w TVP
i TVN czy wywiadzie dla Der
Spiegel i National Geographic.
Aleksandra Dobę przywitał wójt gminy Michałowice
Krzysztof Grabka, wręczając
kajakarzowi upominek: statuetkę kajakarza wraz ze słowami od mieszkańców gminy
- Pogromcy Atlantyku z wielkim uznaniem za dokonanie
niezwykłego wyczynu.
Dzieci chętnie wysłuchały
opowieści o podróży, Zadawały pytania, np.:

– Czy nie czuł się pan samotny?
– Byłem sam, ale nie samotny – opowiadał kajakarz. Miałem telefon satelitarny. Duchowo wspierała mnie rodzina,
przyjaciele, znajomi.
– Jakie groziły panu niebezpieczeństwa? Jakie były
najbardziej niebezpieczne momenty? Czego pan bał się najbardziej?
– Przeżyłem 8 sztormów.
Fale miały wysokość do 9 m.
Kajak jednak jest bezpiecz-

ny. Ma 7 m długości i bez ładunku waży ćwierć tony. Jest
wypełniony lżejszą od wody
substancją w taki sposób, że
nawet przy otwartych lukach
i poważnych zniszczeniach,
podziurawiony nie zatonie.
Kiedy podjąłem decyzję, że
wyruszę na wyprawę, musiałem powiedzieć o tym żonie
i wtedy bałem się najbardziej.
Po spotkaniu uczniowie stali
w dłuuugiej kolejce po autografy
słynnego, polskiego podróżnika.
Stanisław Szałapak 

Święto Wolności w Gminie Michałowice
23 maja, odbyły się w szkole
w Nowej Wsi uroczyste obchody Święta Wolności pod hasłem
„Wy, którzy Pospolitą Rzeczą
władacie, A ludzką sprawiedliwość w ręku macie’. Uczestniczyła w nich Ewa Dudek,
wiceminister edukacji, a także
Krzysztof Grabka, wójt gminy,
dyrektorzy szkół, nauczyciele,
dzieci i młodzież.

O

bchody święta Wolności
objęte zostały honorowym
patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Rok 2014 został
ogłoszony rokiem ważnych rocznic w najnowszej historii Polski.
Przypadają w nim 10-lecie wstąpienie Polski do Unii Europejskiej,
15-lecie przystąpienia do NATO
oraz 25 rocznica obrad Okrągłego Stołu i pierwszych, częściowo
wolnych wyborów parlamentarnych.
Z tej okazji Krzysztof Grabka,
wójt gminy i Ewa Dymura, dyrektor szkoły w Nowej Wsi, ogłosili
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konkursy upamiętniające te rocznice. I tak, nagrodę Wójta Gminy
Michałowice w konkursie literackim otrzymała Weronika Koncewicz ze szkoły w Nowej Wsi.
Pierwsze miejsce w konkursie literackim otrzymała Julia Nowocień
z Michałowic i Marta Chojnacka
z Nowej Wsi. W konkursie plastycznym I miejsce zajęła Kinga
Kołodziejczyk, a w konkursie multimedialnym - Weronika Sawicka.
Podczas obchodów Święta
Wolności odbył się również konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.
Wzięli w nim udział przedstawiciele gminnych szkół. I miejsce zajęli
uczniowie z Komorowa. II miejsce
zajęła szkoła w Nowej Wsi, III –
uczniowie ze szkoły z Michałowic.
W czasie uroczystego apelu
występowały dzieci i młodzież.  	
Zaprezentowana została filmowa
relacja z debaty pt.: „Co zrobić,
aby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym”.
Podczas uroczystych obchodów prowadzący apel uczniowie

powiedzieli, że „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi efektywnie korzysta ze środków UE.
W latach 2010 – 2014 pracownicy, rodzice i uczniowie uczestniczyli w realizowanych projektach
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku szkolnym 2010-2011 pracownicy brali
udział w szkoleniach w ramach
projektu „Doskonalenie kadr Zespołu Szkolno–Przedszkolnego
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w Nowej Wsi w zakresie wykorzystania technik informacyjnych w dydaktyce i zarządzaniu
placówką oświatową”. Realizowane były także dwa projekty
edukacyjne: „Edukacja Rodzinna
dla rodziców i uczniów klasy V
a Szkoły Podstawowej w Nowej
Wsi” i „Edukacja Rodzinna dla rodziców i uczniów klasy VI Szkoły
Podstawowej w Nowej Wsi’”.
Beata Izdebska-Zybała 

Nr 3 czerwiec 2014

Wydarzenia

Koncert grupy FUCUS w Nowej Wsi
W sobotę, 24 maja, w Nowej
Wsi wystąpił zespół FUCUS.
Imprezę zorganizowała Elżbieta Biczyk, radna z Nowej
Wsi wraz z Radą Sołecką.

Z

ebranych, w siedzibie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, gości powitała Elżbieta Biczyk. Zwróciła
się do zebranych słowami
„Jest piękna pogodna, powiało latem, stąd u nas wakacyjne
klimaty” i zaprosiła na koncert. Zapowiadając występ
powiedziała, że grupa FUCUS
łączy żywiołowość muzyki irlandzkiej z umiłowaniem
do muzyki kaszubskiej. Ma
również w swoim repertuarze
szanty i pieśni morskie. Stąd
właśnie nawiązanie do lata
i wakacji.
Artyści rozpoczęli swój występ od pieśni o rozbitku morskim. A wątki wakacyjno – miłosne pojawiały się podczas
całego koncertu.

Dużą atrakcję stanowiły
utwory śpiewane w języku kaszubskim, jak choćby pieśń
„Mój tata kupił kłeza”, „Księżyc i ja” czy „Opowieść o piciu
piwa”. Artyści zachęcali nowowiejską publiczność do nauki
języka kaszubskiego i aktywnego włączania się w śpiewanie. Choć kaszubski nie jest
łatwym językiem, to wspólne
śpiewanie wychodziło całkiem
dobrze. Zespół nagradzany
był gromkimi brawami.
Muzycy pochodzą z Wejherowa, grupa powstała w 2003
roku. Są zespołem wykonującym muzykę folkową: irlandzką,
bretońską i szkocką. Jednak ich
głównym nurtem muzycznym
są pieśni kaszubskie oraz ich
własne kompozycje do tekstów
w języku kaszubskim. W 2006
roku ukazała się ich pierwsza
płyta „Świat się kręci”. Z każdym rokiem zespół zdobywa
coraz większą popularność.
Jest świetnie znany w północnej

część naszego kraju. Muzycy
rocznie grają ponad pięćdziesiąt
koncertów w całej Polsce.
Zespół wystąpił w składzie:
Anna Szalk - skrzypce, wokal,
Patrycja Szadkowska - flety,
wokal, Rafał Rompca - gitara,
wokal, Zbigniew Wójcik - gitara basowa i Marcin Ciesielski
– perkusja.

W koncercie uczestniczył
Krzysztof Grabka, wójt gminy
Michałowice, z żoną Grażyną.
Impreza sfinansowana została a funduszu sołeckiego
Nowej Wsi, zgodnie z uchwałą
zebrania wiejskiego.
Po koncercie można było
kupić płyty zespołu FUCUS.
Beata Izdebska-Zybała 

rajdu, jak również najmłodszy
i najbardziej uśmiechnięty. Najliczniejsza rodzina, która brała
udział w rajdzie także otrzymała prezent. Nagrodzeni zostali
biegacze na 10 km, a ponadto
uczestnicy pieszej wycieczki
z kijkami.
Zarząd Osiedla Komorów,
który był organizatorem im-

prezy, wszystkich uczestników zaprosił na pyszne kiełbaski z grilla i chłodne picie.
Piknik sfinansowany został
z funduszu osiedla Komorów, zgodnie z uchwałą podjętą na zebraniu mieszkańców.

Dzień sportu w Komorowie
W sobotę, 24 maja, Zarząd
Osiedla Komorów zorganizował imprezę „Aktywny
Komorów”. Odbył się rajd
rowerowy, biegi, był tenis,
squash i gra w bule.

Z

arząd Osiedla Komorów
zachęca mieszkańców do
aktywnego spędzania czasu.
Już po raz trzeci zorganizował Rajd Rowerowy o Puchar
Zarządu Osiedla Komorów.
W tym roku poprowadził go
Piotr Kamiński, mieszkańcom
Komorowa znany jest jako
organizator Klubu Podróży
a także jako organizator inicjatywy Rowerowoo i Nartowoo.
W rajdzie wzięło udział przeszło trzydzieści osób. Uczestniczy rajdu, wśród których
były całe rodziny, często z małymi dziećmi, pokonali trasę
ponad 12 km. Trasa zaczynała
się przy klubie Match Point,
następnie uczestnicy przejechali przy pomniku przyrody
– 300-letnim dębie w Granicy,
następnie pojechali do Strzeniówki i działek w Komorowie, do Paszkowa i Uroczyska
w Chlebowie, do Suchego
Lasu, Pęcic Małych i Zalewu
w Komorowie. Koniec trasy był

przy Klubie Sportowym Match
Point i Kaliszowym Gaiku.
Podczas sportowej imprezy odbyły się również zawody
w bieganiu. Po raz pierwszy
organizatorzy
zorganizowali
„Komorowską Dychę”, czyli
bieg na 10 km. Był również
nordic walking. W marszu
z kijkami przeważały panie.
Wraz z instruktorką, która przekazała informacje na
temat prawidłowego chodu,
a więc kroku naprzemiennego
i prawidłowego trzymania kijków, uczestnicy maszerowali
ponad dwie godziny. Odbyły
się także zajęcia z trenerami
nauki gry w tenisa i squasha.
Niektórzy z wielką wprawą
grali w bulle.
W pikniku Aktywny Komorów uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy wraz
z żoną, którzy z Opaczy-Kolonii do Komorowa przejechali
na rowerach. Gratulujemy!
Organizatorzy przygotowali
nagrody, którymi były akcesoria sportowe: różnych wielkości
sakwy na rowery, światełka,
pulsometry i inne przydatne
sportowcom urządzenia. W rajdzie rowerowym wyróżniony
został najstarszy uczestnik

www.michalowice.pl

Beata Izdebska-Zybała 

9

Wydarzenia

Przedstawienia dla dzieci
W okazji Dnia Dziecka wójt gminy
Michałowice zaprosił najmłodszych
mieszkańców naszej gminy na przedstawienia teatralne „Żółw i zając” oraz
„Czarnoksiężnik z Krainy Oz”.

W

sobotę, 31 maja, aktorzy ze Studia
Małych Form Teatralnych Art.-Re
z Krakowa aż sześciokrotnie prezentowali
się naszym mieszkańcom. Bajka „Żółw i Zając” przedstawiana była w Nowej Wsi, Komorowie oraz Sokołowie. Dzieci z wielkim
zainteresowaniem śledziły wyścig żółwia
i zająca. Zastanawiały się, które zwierzątko
będzie pierwsze na mecie. I nie pomyliły
się… Pierwszy był oczywiście żółw.
Od pokoleń dzieci – chyba wszystkie
– znają i zaprzyjaźniają się z postaciami

z książki „Czarnoksiężnik z krainy Oz”.
Opowieść o Dorotce i jej przyjaciołach
obejrzały dzieci w Regułach, Komorowie
i Michałowicach.
Dzieci chętnie włączały się do zabawy,
chętnie też wychodziły na scenę, tańczyły i śpiewały. Reagowały niezwykle
spontanicznie: rozmawiały z postaciami-aktorami, podpowiadały im, ostrzegały.
Przekonywały aktorów, że są grzeczne,
no może nie zawsze. Wszyscy świetnie
się bawiły. Na zakończenie nie zabrakło
także słodkości.
Organizowanie przedstawień dla dzieci,
z okazji Dnia Dziecka, jest tradycją w gminie Michałowice.
Beata Izdebska-Zybała
Stanisław Szałapak 

VI Piknik Rodzinny w Opaczy-Kolonii
Trudno wymienić wszystkie
atrakcje, jakie zapewniono dzieciom na VI Pikniku
Rodzinnym na placu zabaw
w Opaczy-Kolonii, 31 maja
2014 r. Przybyły wręcz tłumy.

P

iknik otworzyła sołtys Opaczy-Kolonii Grażyna Grabka. Wójt gminy Michałowice,
mieszkaniec Opaczy-Kolonii
od urodzenia, Krzysztof Grabka pojawił się później – „doglądał” imprez w innych miejscowościach, w: Regułach,
Michałowicach czy Sokołowie.
W Opaczy został do końca imprezy i oficjalnie ogłosił jej zakończenie pikniku.
Dzieci malowały sobie buźki,
brały udział w warsztatach biżuterii, wygłupiały się na dmuchańcach, otrzymywały, np. od
pani sołtys, słodycze i lody.
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Konferansjerkę
prowadził
Krzysztof Bartłomiejczyk –
śpiewająco, dosłownie: co
jakiś czas śpiewał piosenki;
jest on aktorem teatru Roma
w warszawie, bardem.
Na początku imprezy dzieci, młodzież i dorosłych zainteresował i to bardzo pokaz
tresury psów, zorganizowany
przez pruszkowską szkołę tresury „Hauhau”. Najbardziej
chyba podobał się pokaz umiejętności obronnych. Pies, po
otrzymaniu komendy, nie pozwolił ruszyć przedmiotu należącego do przewodnika albo
ratował przewodnika przed
atakiem. Proszę zwrócić uwagę, tłumaczył instruktor, pies
atakuje pozoranta tylko wtedy,
kiedy otrzyma odpowiednie
polecenie. Tym różni się pies
wytresowany od agresywnego.

Sporo osób przyszło na
pokaz ze swoimi czworonogami – te, chyba z zachwytu,
komentowały szczeknięciami
niektóre zachowania swoich
„wykształconych” kolegów.
Po placu zabaw krążyło sporo
osób w żółtych koszulkach trykotowych, w tym radni i członkowie rady sołeckiej. Byli to
wolontariusze (na zdjęciu obok),
którzy dbali o to, by uczestnicy pikniku mogli się bawić. To
oni m.in. obsługiwali grilla ze
skwierczącą kiełbaską.
Z występów amatorów na
szczególną uwagę, jak zwykle zasłużyły, prowadzone
przez Renatę Włodarek, opackie chóry, dorosłych „Czerwone Korale” i dzieci „Czerwone
Koraliki”. „Koralików” wyraźnie
przybyło. „Korale” zaśpiewały
m.in. hymn Opaczy-Kolonii czy
kilka piosenek biesiadnych.

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

„Koraliki” śpiewały o „wesołej
sobocie” – była to rzeczywiście bardzo wesoła sobota czy
o tacie, który zabrał dziecko na
lody, „Polkę-fasolkę” czy „Walczyk dla mamy”. Publiczność
długo biła brawo.
Na zakończenie pikniku wystąpił zespół „Melodia Band”,
znany
przede
wszystkim
z programu „Jaka to Melodia” – w składzie Lena Zuchniak i Fabian Włodarek. Lena
Zuchniak, z dużym temperamentem, na przemian śpiewała standardy i grała na saksofonie oraz tańczyła, a również
zachęcała do tańca. Fabian
Włodarek akompaniował jej na
pianinie.
Po tym występie uczestnicy imprezy, zadowoleni, roześmiani powoli zaczęli rozchodzić się do domów.
Stanisław Szałapak 
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Rodzinny spływ kajakowy
W przededniu Dnia Dziecka, w sobotę 31 maja, odbył się aktywny wyjazd
rodzinny sołectwa Michałowic Wsi.
Sołtys Adriana Król-Popiel oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów
Kajakarstwa zorganizowali spływ kajakowy, a po nim zabrali uczestników na
Dni Puszczy Kozienickiej.

W

sobotę rodziny przywitała idealna
pogoda - słońce, niewielki wiatr, ciepło. Po dotarciu na miejsce startu spływu,
uczestnikom został przydzielony sprzęt
– kajaki, wiosła i oczywiście kamizelki
asekuracyjne. Następnie na brzegu rzeki wszyscy zostali zapoznani z zasadami
bezpieczeństwa i organizacją spływania.
Sprawdzona została poprawność założenia kamizelek, jak również instruktorzy
zaprezentowali bezpieczny sposób wchodzenia i wychodzenia z kajaka. Po krótkim,
ale jakże fachowym szkoleniu, rozpoczął
się oczekiwany spływ. Trasa, o długości ok.
12 km, przebiegała rzeką Radomką, na odcinku od miejscowości Brzóza do miejscowości Chodków, niedaleko Kozienic, gdzie
podczas II Wojny Światowej „Hubal” wraz
ze swoimi żołnierzami pokonał Niemców.
Tego dnia Radomka, po dość obfitych
opadach deszczu, miała wysoki stan
wody. Nurt był szybki.
Niektóre z rodzin już po raz kolejny brały

udział w spływie. Ale byli także tacy, którzy swych sił w kajaku próbowali pierwszy
raz. Choć na początku mogli mieć małe
trudności, z kolejnym kilometrem spływu szło im coraz lepiej. Wszyscy musieli
sprostać przeszkodom jakie napotykali na
rzece – konary czy opadające do wody
korony drzew. Jednak w przeważającej
części mogli rozkoszować się błogą ciszą
i przebywaniem na łonie natury.
Zakończeniem sobotniej wyprawy była
wizyta w Kozienicach, gdzie uczestnicy
posilili się, a następnie wzięli udział w fe-

stynie Dni Puszczy Kozienickiej. Każdy
miał czas dla siebie i na pewno znalazł
jakieś interesujące zajęcie. Wieczorem,
trochę zmęczeni, ale pełni wrażeń wszyscy wrócili do Michałowic. Spływ był niezwykle udany, co potwierdzili i duzi, i mali
uczestnicy.
Sprzęt został zapewniony przez organizatora, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa.
Spływ kajakowy został sfinansowany
z funduszu sołeckiego.
UG 

Blade Twarze w indiańskiej wiosce – Dzień Dziecka w Regułach
Z okazji Dnia Dziecka w parku w Regułach, 31 maja,
urosła indiańska wioska,
a z dziećmi zaprzyjaźniali się
Indianie. Przybył sam wódz
Apaczów – Huu-ska Wta.

F

estyn
oficjalnie
otworzył wójt gminy, Krzysztof
Grabka.
Nie byli to prawdziwi Indianie, ale indianiści, czyli blade
twarze, które interesują się
kulturą Indian Ameryki Północnej i propagują tę kulturę. Indianiści poubierali się w wiernie – zgodnie z etnograficzną
wiedzą – odtworzone ubrania
Indian z różnych szczepów.
Mieszkańców Reguł przyjmowali w tipi (na pikniku nie było
wigwamów i długich domów).
Pokazywali dzieciom wytwory
indiańskiego rzemiosła.
Wódz Huu-ska Wta na scenie, ale również w bezpośrednich rozmowach długo i ciekawie opowiadał o życiu Indian.
Powołał się na Stanisława
Supłatowicza – 1920-2003 –
(Sat-Okh czyli Długie Pióro).

Huu-ska Wta jako dorastający chłopak rozczytywał się
w jego książkach o Indianach
i dlatego stał się indianistą.
Indianiści
zorganizowali
swojego rodzaju festiwal indiańskiej kultury. Tańczyli indiańskie tańce: naśladujące
szukanie zwierzyny, szukanie
tropów, naśladujące zachowania zwierząt.
Indianiści
zaprezentowali
również tańce kobiet, które zatańczyły w indiańskich strojach
z różnych regionów. Jedna
z nich miała niebieską suknię
przyozdobioną 6 kg koralików.
Indianki tańczyły dostojnie,
wyrażając cześć matce Ziemi.
Używane w tańcu wachlarze
z piór symbolizowały domowe
ognisko i miały zastosowanie
praktyczne – służyły w tipi do
rozpalania ognia.
Tancerze w barwnych strojach indiańskich zapraszali
do tańca dzieci – mieszały się
w tańcu blade twarze z indianistami.
Indianiści organizowali też
dla dzieci autentyczne in-

diańskie zabawy: wyścigi na
trzyosobowych nartach czy
zwijanie na wyścigi sznurka
(Indianie używali raczej rzemienia), na którego końcu znajduje się grzechotnik; łowienie ryb, polowanie na bizony.
Jak tłumaczył wódz Huu-ska
Wta, wszystkie zabawy przygotowywały indiańskie dzieci Indian do dorosłego życia.
Nawijanie sznurka np. ćwiczy

www.michalowice.pl

mięśnie nadgarstka i koordynację ruchów.
Dzieciom zapewniono też
inne atrakcje, np. szaleństwa
na dmuchańcach, ale wszyscy: dzieci, rodzice, dziadkowie najbardziej interesowali się
Indianami.
Piknik w wiosce indiańskiej
został sfinansowany z funduszu sołeckiego.
Stanisław Szałapak 

11

Aktualności
Wydarzenia

Dzień Dziecka – festyn w Sokołowie
W sobotę, 31 maja, dzieci z Sokołowa,
Suchego Lasu, Pęcic i Pęcic Małych
bawiły się na pikniku z okazji ich święta. Była to wspólna inicjatywa czterech
sołectw.

P

rzybywających na piknik dzieci i ich
rodziców witali gospodarze imprezy, czyli sołtysi czterech miejscowości:
Edward Kozłowski, sołtys Sokołowa, Joanna Jabłońska – Sztyk, sołtys Suchego
Lasu, Waldemar Widlicki, sołtys Pęcic
i Zdzisław Krupa, sołtys Pęcic Małych.
Wraz z Radami Sołeckimi postanowili, aby
w tym roku odbył się jeden, za to większy,
festyn z okazji Dnia Dziecka. Został zorganizowany na terenie Orlika oraz w świetlicy „Oaza Spokoju”. Na dzieci czekało
wiele atrakcji, był ogromy dmuchany zamek, basem z piłeczkami dla maluszków,
a także trampolina dla starszych dzieci.
Dużym zainteresowaniem cieszył się kurs
aerobiku, który poprowadziła Joanna
Gontaż. W rytm muzyki dzieci tańczyły,
a także wykonywały skomplikowane figury gimnastyczne.
Wszystkich zebranych rozbawiał kolorowy klown, którego znakomicie było widać z daleka. Klown organizował zabawy
zręcznościowe i gry sportowe. Oczywiście
przeciąganie liny cieszyło się największym

powodzeniem. Były także: tor przeszkód,
skakanki i hula-hop raz ogromne miękkie
klocki dla najmłodszych uczestników festynu.
Nie zabrakło również atrakcji dla rodziców i dziadków. Było stoisko z ręcznie
robioną biżuterią. A także stoiska gabinetu kosmetycznego. Panie robiły sobie
makijaże, a także manicure. Można też
było zrobić sobie pomiar nawilżenia skóry
twarzy, jak również zapisać się na zabiegi

kosmetyczne w promocyjnych cenach.
Dzieci częstowane były lodami, a także
innymi słodyczami. Wszyscy też zapraszani byli na znakomite potrawy z grilla.
W festynie uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy, Zofia Idzikiewicz, sekretarz gminy, a także Paweł Rajski, radny.
Impreza sfinansowała została z funduszu sołeckiego czterech sołectw: Sokołowa, Suchego Lasu, Pęcic i Pęcic Małych.
Beata Izdebska-Zybała 

kańców piknik strażacki. W tym roku odbył
się już po raz siódmy. Otwarcia festynu
i powitania wszystkich obecnych dokonali
wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka, radna Elżbieta Biczyk i komendant
OSP w Nowej Wsi Jerzy Pokropek. Zachęcali wszystkich do wspólnej zabawy.

A atrakcji było naprawdę wiele. Rozstawiony był dla najmłodszych dmuchany zamek. Jest to obowiązkowa atrakcja
na każdym pikniku. Były dwie ogromne
bungy trampoliny, które z pewnością dostarczały ekstremalnych przeżyć. Dzieci
umocowane w siodełka odbijały się od
sprężystych batut i były wynoszone na
wysokość kilku metrów. Emocje gwarantowane. Nowością na tegorocznym pikniku strażackim były ogromne wodne kule.
Dziecko w takiej kuli mogło „chodzić po
wodzie” choć nie było to poste zadanie.
Dzieci mogły malować buzie i robiły to
bardzo chętnie. Dużą atrakcją cieszyły
się przygotowane dla dzieci gry i zabawy,
było strzelanie z łuku, strzelanie do celu
lotkami, było rzuty kulkami i ringo.
Dla starszych uczestników były stoiska
gastronomiczne, które również przyciągały uczestników festynu.
Jak na prawdziwy strażacki festyn przystało nie mogło oczywiście zabraknąć tradycyjnej grochówki. Wszyscy czekali na
nią z niecierpliwością.
Wieczorem przyszedł także czas na
koncert i wspólną zabawę. Na scenie zagrał zespół Analog Bend.
Do późnego wieczora bawiono się na
Pikniku Strażackim w Nowej Wsi.
Beata Izdebska-Zybała 

Piknik strażacki
Piknik Ochotniczej Straży Pożarnej
z Nowej Wsi odbył się w sobotę, 14
czerwca. Było wiele atrakcji, wszyscy
świetnie się bawili.

T

radycją w naszej gminie jest, że strażacy z Nowej Wsi organizują dla miesz-
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II Rodzinne Podchody
14 czerwca 2014 r. w Michałowicach odbyły się II Rodzinne Podchody (trasa wynosiła ok. 3,5 km).

T

owarzyszyły im – w strefie
rekreacji – inne atrakcje:
warsztaty cyrkowe (chodzenie na szczudłach, kręcenie
talerzami, taniec z kolorowymi wstęgami itp.), balonowe
show, malowanie buziek, a na
zakończenie imprezy do krainy
łagodności zaprowadził publiczność bard, mistrz poezji
śpiewanej i piosenki żeglarskiej – Leonard Luther.
W
podchodach
wzięło
udział 18 drużyn. W skład
każdego zespołu musiały
wchodzić nie mniej niż 3 osoby i przynajmniej dwa pokolenia – dzieci oraz rodzice i/lub
dziadkowie. Drużyny otrzymywały kartę identyfikacyjną
i mapę z trasą do przebycia
z zaznaczonymi stanowiskami
do odwiedzenia. Tym razem
rodziny były zobowiązane
dotrzeć do 9 punktów, w których czekały na nich rozmaite
zadania. Uczestniczy musieli
wykazać się nie tylko swoją

sprawnością fizyczną, celnością i doskonałą pamięcią, ale
także wiedzą z zakresu pierwszej pomocy oraz znajomością Gminy Michałowice.
Pierwsza drużyny wystartowała niemal punktualnie
o godz.10:00. Około godziny 18:00 rozpoczęła się uroczystość zakończenia podchodów. Zostały ogłoszone
wyniki: Zwyciężyła drużyna
Szybcy i Wściekli, w której
skład wchodziły dwie rodziny:
Tolaków i Marczaków. Drugie
miejsce zajął zespół Jurkowszczaków (rodzina Jurkowskich),
a trzecie rodzina Pyciów. Nagrody wręczał wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka
z sołtys Michałowic Wsi, Adrianą Król-Popiel.
Organizatorami podchodów
byli: Rada Sołecka Michałowic Wsi – pod kierunkiem
sołtys Adriany Król-Popiel,
Zarząd Osiedla Michałowice, wójt gminy Michałowice
Krzysztof Grabka, a także:
Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów Kajakarstwa z Tomaszem Malinowskim na czele – mieszkańcem Michałowic

Wsi oraz Hufiec ZHP Pruszków – przede wszystkim nasi
harcerze z działającego przy
Zespole Szkół w Michałowicach XIII Szczepu Mazowieckich Drużyn Harcerskich.
II Rodzinne Podchody objęła patronatem para prezydencka Anna i Bronisław
Komorowscy – co związane jest z Międzynarodowym
Dniem Rodzin, obchodzonym 15 czerwca, promowa-

nym przez prezydencką parę
w ramach Programu Polityki Rodzinnej „Dobry Klimat
dla Rodziny”. Organizatorzy
podchodów wyszli z założenia, że rodzinę najlepiej integruje dobra i mądra zabawa.
Impreza została sfinansowana z funduszu sołeckiego
Sołectwa Michałowice Wieś
oraz funduszu Osiedla Michałowice.
Stanisław Szałapak 

Granicka Polanka – festyn dla dzieci
W niedzielę, 15 czerwca,
Zarząd Osiedla Granica zorganizował festyn dla dzieci.
Zgromadzeni bawili się na
nowo wybudowanym placu zabaw „Granicka polanka” przy ulicy Poprzecznej
w Granicy.

P

lac zabaw dla dzieci przy
ulicy Poprzecznej w Granicy to nowa inwestycja gminna. Oddany został do użytku
w październiku 2013 roku.
Festyn otworzyła Dominika
Małgowska,
przewodnicząca Zarządu Osiedla Granica. W festynie uczestniczył
Krzysztof Grabka, wójt gminy,
który podczas otwarcia życzył
wszystkim udanej zabawy,
nie tylko podczas niedzielnego pikniku, ale przez wiele, wiele lat. Powiedział, że
chciałby, aby to miejsce kojarzyło się dzieciom z przygodą
i dobrym dzieciństwem. Przemysław Majtyka, radny z Granicy, podziękował wszystkim
za pomoc i współpracę przy

tym przedsięwzięciu. Wyraził radość, że udało się tę
przestrzeń zagospodarować
i powstało miejsce integracji
mieszkańców Granicy.
Po krótkiej części oficjalnej
rozpoczęły się gry i zabawy,
które prowadzili animatorzy.
Były konkursy z nagrodami,
wyścigi, przeciąganie liny,
wspólne tańce i gimnastyka.
W namiotach można było robić biżuterię. Z kolorowych
koralików i tasiemek dzieci robiły bransoletki, korale
i kolczyki. Były również stanowiska, gdzie w chętni wykonywali ozdobne pamiątkowe kartki i koperty. Było też
stanowisko lepienia z gliny,
a także miejsce kolorowania
spinaczy z ozdobami i zdobienia magnezowych naklejek.
Kulminacyjnym
momentem
podczas festynu były występy szalonych naukowców.
Młodzi naukowcy granickim
dzieciom pokazali jak można
np. zrobić pastę do zębów
dla słonia. Pokazali szaszłyki

z balonów, które choć przekłute nie pękają.
Wszyscy świetnie się bawili.
Dzieci i dorośli częstowali się

www.michalowice.pl

słodyczami i napojami, które
ufundowane zostały z funduszu Osiedla Granica.
Beata Izdebska-Zybała 
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Festiwal Otwarte Ogrody
W sobotę, 7 oraz 14 czerwca
odbyły się spotkania w ramach Festiwalu Otwarte
Ogrody w Komorowie.
SPOTKANIE W OGRODZIE
PAŃSTWA SŁODKOWSKICH
Organizatorzy przygotowali, wiele
atrakcji. Jedną z nich były warsztaty plastyczne dla dzieci, które
prowadziła Renata Biłozór. Była
także lekcja szydełkowania, którą prowadziła Teresa Białozór.
Kolejną atrakcją były szachy.
Spotkanie w ogrodzie Państwa
Słodkowskich prowadził Witold
Błaszczyk, który rozpoczął od
rozmowy o nagraniach i dźwięku z panią Małgorzatą Polańską.
Następnie gościem był Mik Kuczkiewicz, który opowiadał o swoim dzieciństwie w Afryce i Belgii
oraz o wymarzonym powrocie do
Polski. Przez cały czas spotkania
można było podziwiać obrazy
Barbary Nizioł. Dużym powodzeniem cieszyły się występy małych
komorowskich muzyków. Dzieci
do występu przygotowała Anna
Bąkowska.
Interesująca była również
prezentacja Małgorzaty Zegar,

która opowiadała o porcelanie.
Natomiast Rozalia Skierkowska
mówiła o leczeniu dietą. Na zakończenie spotkania w ogrodzie
zaprezentował się Wojciech Szaraniec, który mówił o historii i najnowszych badaniach na temat
całunu turyńskiego.
Gospodarze ogrodu, przygotowali znakomite ciasta i ciasteczka.
WIECZÓR Z ZOFIĄ KUCÓWNĄ
Wieczór poświęcony poezji Julii
Hartwig miał odbyć się w ogrodzie komorowskiej biblioteki. Niestety pogoda pokrzyżowała plany
i spotkanie zostało zorganizowane w sali komputerowej. Zofia
Kucówna, która czytała poezję
wielkiej polskiej poetki zatytułowała swój występ „Mówiąc
nie tylko do siebie”. I przywołała
wiersze poetki, które opisywały
między innymi jej rodzinę: matkę
która pochodziła z Moskwy, ojca,
który wykonywał zawód fotografa, opisywały Lublin – miasto jej
dzieciństwa i młodości.
Zofia Kucówna swój występ
przetykała osobistymi refleksjami.
Wspomniała na przykład, że w jej

pokoleniu wszystkie warszawskie aktorki chciały mieć portret
Edwarda Hartwiga, ponieważ potrafił on wydobyć piękno z każdej
kobiecej twarzy. Dodała, że ona
również posiada portret wykonany przez artystę.
Oprawę muzyczną spotkania
stanowił występ Małgorzaty Komorowskiej, która wykonywała
utwory na harfę.
Kolejną atrakcją Festiwalu była
wystawa malarska. Swoje prace
prezentowały komorowskie ar-

tystki: Anna Przepióra, Bogusława Skwarna, Iwona Sroczyńska
i Anna Stachera.  
W spotkaniu uczestniczył
Krzysztof Grabka, wójt gminy,
a także radne: Elżbieta Biczyk
i Ewa Borzymowska.
W tym roku Festiwal Otwarte Ogrody w Komorowie został
zorganizowany przez Stowarzyszenie K40 i Stowarzyszenie Kulturalny Komorów, a także Zarząd
Osiedla Komorów.
Beata Izdebska-Zybała

Zawody wędkarskie, Nowa Wieś 2014
Klub Wędkarski z Nowej Wsi
zawody organizuje kilka razy
w roku. Oficjalne rozpoczęcie sezonu nad Smugiem
miało miejsce 6 kwietnia, kiedy to odbyły się zawody spławikowe. Natomiast 31 maja
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zorganizowane zostały zmagania spinningowe. Także
najmłodsi wędkarze z naszej
gminy mogli zmierzyć się
w połowie ryb, gdyż z okazji
Dnia Dziecka zorganizowano
dla nich zawody.

W

kwietniu wędkarze
uczestniczący w zawodach spławikowych walczyli
o mistrzostwo Klubu Wędkarza, który działa przy Radzie Sołeckiej w Nowej Wsi.
W zawodach wzięło udział 16
zawodników. Ogólna waga
złowionych ryb to 60,57 kg.
Złowiono 116 karpii, 2 amury i 6 płoci. Połów był bardzo
udany, a zwycięzcą zawodów
został Marcin Kloc – 11,615
kg złowionych ryb.
Ostatniego dnia maja zorganizowane zostały zawody spinningowe. Technika
ta zakłada aktywny połów
ryb. Wędkarz często i w różne miejsca rzuca wędzisko.
W tym roku, podobnie jak
w roku ubiegłym, zwycięzcą
zawodów został Andrzej Nowocień. Drugie miejsce zajął
Grzegorz Sałkiewicz, trzecie
– Bogdan Kujawa.
Podczas zawodów wędkarze łowili same szczupaki,
pomimo, że w akwenie pływają również okonie, amury
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i karpie. Po zakończonych
zmaganiach nastąpiło ważenie ryb. A następnie ryby wróciły do wody. Takie są reguły
zawodów i wszyscy zawodnicy je respektują.
Zawody dla dzieci odbyły
się w niedzielę, 1 czerwca.
Zawody odbyły się techniką
spławikową, czyli tradycyjną.
Wszystkim dzieciom udało
się złowić wiele ryb. Pierwsze
miejsce zajęła Sara Pękala,
drugie Adam Piotrkowicz,
trzecie Damian Gorzkowski.
Zwycięzcy wszytkich zawodów otrzymali puchary,
które wręczał Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice,
a także nagrody, które wręczali: Elżbieta Biczyk, radna
i Krzysztof Grobelny, prezes
Klubu Wędkarskiego z Nowej
Wsi.
Na zakończenie odbyło się
wspólne pieczenie kiełbasek
na ognisku i trzeba przyznać,
że smakowały wyjątkowo.
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Beata Izdebska-Zybała

Społeczeństwo

Dzień Matki i Ojca michałowickich seniorów
31 maja 2014 r. michałowickie Koło nr
4 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, w szkole podstawowej w Michałowicach, tradycyjnie zorganizowało Dzień Ojca i Matki.

Z

ebranych przywitała przewodnicząca
koła Teresa Sładek. Wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka życzył seniorom samych radości z dzieci.
Chwilą ciszy uczczono pamięć, zmarłej 17 maja Jadwigi Mikołajczyk. Była
ona członkiem koła nr 4 przez wiele lat,
członkiem zarządu koła i członkiem zarządu Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w powiecie pruszkowskim. To ona
wpadła na pomysł, by powołać chór „Michałowiczanka” i pomysł ten zrealizowała.

Chór „Michałowiczanka”, pod kierunkiem Piotra Gwiazdeckiego, wykonał m.in.
napisaną specjalnie na Dzień Ojca i Matki
przez członków chóru piosenkę pt. „Dzień
rodziny”, zawierającą słowa: „Uśmiechajmy
się do siebie, / przecież Słońce świeci też”.
Wykonał ulubioną przez michałowickich
seniorów pieśń „Polskie kwiaty”. Chór zaśpiewał kilkanaście utworów, przeplatanych
recytacją wierszy. Oprócz zawsze obecnej
gitary (Piotr Gwiazdecki) chórowi akompaniowały inne instrumenty: na akordeonie
grał Tadeusz Jasiński, a Grażyna Matysiak
na cabasie – latynoamerykańskim instrumencie perkusyjnym. W końcowy śpiew,
wyrażający życzenia, włączyli się wszyscy
obecni, tworząc jeden wielki chór seniorów.
Stanisław Szałapak

Festyny w przedszkolach w Komorowie
W niedzielę, 18 maja, siostry Misjonarki
wraz z dziećmi i rodzicami zorganizowały festyn rodzinny. Natomiast 8 czerwca
odbył się piknik w ochronce Sióstr Służebniczek. Były występy przedszkolaków i ich rodziców. W festynach, które
rozpoczęły się mszą św., uczestniczył
Krzysztof Grabka, wójt gminy z żoną.
Przedszkole Sióstr Misjonarek
Zebranych gości powitała siostra Joela
Zawadzka, dyrektor przedszkola, która wszystkim zebranym życzyła udanej
zabawy. W tym wypadku jako pierwsze
występowały dzieci. Prezentowały się
poszczególne grupy wiekowe przedszkolaków: Motylki – 5 latki, Krasnalki
– 3 latki, Promyczki – 3 latki, Delfinki – 4 latki i Biedronki- 6 latki. Dzieci
zaprezentowały przedstawienie „Komorowskie Ptasie Radio” przedszkolaki
tańczyły i śpiewały, a także recytowały
wiersze.

Występ rodziców zatytułowany „W krainie bajek” stanowił połączenie wielu bajek. Zadaniem dzieci było rozpoznanie
postaci z bajki i odgadnięcie tytułu bajki.
Dzieci bez kłopotu rozpoznały Jasia i Małgosię czy Kopciuszka.
Po krótkiej przewie obiadowej odbył się
koncert przebojów dziecięcych.
Nie mniej atrakcji było poza sceną. Na
placu wokół przedszkola zostały przygotowane stoiska z chłopskim jadłem, czyli
smalcem, chlebem razowym i ogórkami
kiszonymi, był grill. Były również lody,
a także stoisko z domowymi wypiekami.
Na dzieci czekało wiele atrakcji, między innymi dmuchany zamek, huśtawki i karuzele, a także stanowisko „malowania buziek”.
Przedszkolaki mogły własnoręcznie posadzić
roślinę do doniczki, a potem otrzymywały
dyplom „małego ogrodnika”. Zorganizowany
był kącik małego artysty: było malowanie
na szkle, warsztaty robienie figurek z masy
solnej, a także wykonywania ozdób z korali-
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ków. Na stanowisku „Roboty i spółka” odbyły
się zajęcia i pokazy z robotyki.
Pogoda, jak na piknik, była wymarzona. Świeciło słońce i było ciepło. Wszyscy
świetnie się bawili!

Przedszkole Sióstr Służebniczek
Siostra Fidelis Olek, dyrektor przedszkola,
oficjalnie otwierając festyn podziękowała Krzysztofowi Grabce, wójtowi gminy, za
obecność i wspólną modlitwę. Natomiast
wójt życzył wszystkim udanej zabawy.  
Kolejnym punktem programu były występy dzieci. Jako pierwsze wystąpiły dzieci
najmłodsze – 3-latki – Biedronki. Następnie swój program artystyczny przedstawiły
Pszczółki – 4-latki. Jako ostatnie występowały Pieski czyli 5-latki. Zaprezentował się
również przedszkolny balet (na zdjęciu).
W tym roku obok znakomitych baletnic,
wystąpili również chłopcy. Zaprezentowali
inscenizację z „Jeziora łabędziego”. Była też
lekcja zumby, którą prowadziła Katarzyna
Janota, a także występ „Kchóru”. Wszystkim podobał się również występ Julka Niedbały, który grał na perkusji. W tym roku
rodzice dla swoich pociesz przygotowali
mądrą bajkę Izabeli Zagórskiej „O szczęściu”. Aktorzy wystąpili w pięknych strojach,
na widowni były tłumy.
Poza sceną również było wiele atrakcji:
smaczne ciasta i ciasteczka, stoisko z goframi, było stoisko z pieczoną kiełbasą
i mięsem. Można też było napić się kawy
i herbaty. Wśród atrakcji był również dmuchany zamek i trampolina. Dzieci mogły
malować twarze, było stanowisko fryzjerskie dla księżniczek i rycerzy. Nowością
i jednocześnie wielką atrakcją była kozia
rodzina. Dzieci chętnie karmiły kozę kapustą i marchewką. Nieopodal był paintball, czyli strzelanie kulkami wypełnionymi farbą. Radości było co nie miara.
Beata Izdebska-Zybała
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Ważne telefony …

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

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

Telefony bezpośrednie:

0 – Kancelaria ogólna;

10 – Zieleń;

2 – Dowody i meldunki;

11 – Numery porządkowe nieruchomości

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

3 – Działalność gospodarcza;

i dzierżawa gruntów;

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne;

12 – Podział nieruchomości i rolnictwo;

5–R
 ozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych;

13 – Planowanie przestrzenne;

6 – Podatki;

14 – Zamówienia Publiczne;

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne;

15 – Promocja;

8 – Utrzymanie dróg;

16 – Kultura i sprawy społeczne;

9 – Odpady komunalne, utrzymanie po-

17 – Obrona cywilna.

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)

rządku i czystości;

Gminne jednostki organizacyjne
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
05-816 Michałowice,
tel. 22 350-91-20, fax 22 350-91-21
• Zespół Obsługi 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. Szkolna 15, 05-816 Michałowice,
(budynek szkoły podstawowej)
tel./fax 22 723-86-00
F ilia 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

WAŻNIEJSZE TELEFONY
Telefon alarmowy – 112

Pogotowie ratunkowe – 999

Pogotowie Gazowe – 992
Awarie: 22 667-30-73 do 78

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

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

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

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

Druk
i opracowanie
graficzne:

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. 22 723-92-00

db PRINT Polska Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 32
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