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Gminy Michałowice

Festyn Dni Gminy Michałowice
W niedzielę, 23 czerwca, na boisku
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Nowej Wsi odbył się festyn, zorganizowany w ramach Dni Gminy Michałowice.
Gwiazdą wieczoru był zespół PECTUS.

WARTO PRZECZYTAĆ!

gminy – chórów „Michałowiczanka” z Michałowic oraz „Czerwonych Korali” i „Czerwonych
Koralików” z Opaczy-Kolonii, a także młodzieżowej grupy „Nokaut” z Michałowic.
Na scenie zagościła nie tylko piosenka
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Samorządowy Lider
Zarządzania 2013

W siedzibie Senatu RP odbyła się uroczystość
zakończenia konkursu Samorządowy Lider
Zarządzania 2013 – usługi społeczne, w
którym aż dwa projekty z gminy Michałowice
znalazły się w gronie finalistów.
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uż kilka dni wcześniej w całej gminie pojawiły się plakaty, zapraszające na imprezę
i informujące o zaplanowanych atrakcjach,
których było naprawdę dużo. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Festyn otworzył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, który
wszystkim zebranym życzył udanej zabawy
i wielu wrażeń.
Z godziny na godzinę przybywało uczestników i mimo, że niedzielny poranek był ulewny
i pogoda nie dawała komfortu organizatorom,
to wszystkim dopisywały świetne humory i
zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
Działania w ramach festynu były różnych
miejscach. Najwięcej uwagi przyciągała oczywiście scena, na której występowały dzieci i
młodzież z gminnych przedszkoli i szkół w Nowej Wsi, Komorowie i Michałowicach, które
prezentowały swoje umiejętności taneczne i
wokalne, m.in. odbył się koncert piosenki, w
którym wystąpili laureaci Gminnego Konkursu
Piosenki Anglojęzycznej.
Nie mogło zabraknąć także występów zespołów muzycznych działających na terenie
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polska i anglojęzyczna, ale także włoska i
brazylijska. Największe włoskie przeboje Ramazzottiego i Lucio Battisti wykonywał mieszkaniec Komorowa, Marcin Pilich. Natomiast na
podróż przez brazylijskie samby i nastrojowe
bossy w aranżacjach jazzowych zaprosił zespół Tempo de Amore.
Występy wokalne przeplatane były tanecznymi. Imponujące choreografie zaprezentowały dwie grupy taneczne z Klubu Zdrowie z
Michałowic -„Sqład” i„Sqładowisko”, natomiast
„Impuls” z Komorowa – układy aerobiku.
W ramach rozgrywek zorganizowanych
przez Stowarzyszenie Gmin Zachodniego
Mazowsza „Mazovia”, na kortach, odbyły się
mecze tenisa ziemnego. Natomiast na boisku,
nieopodal sceny, miały miejsce turnieje piłki plażowej i nożnej, w których uczestniczyli
uczniowie szkół w poszczególnych grupach
wiekowych.
Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs na najbardziej aktywną rodzinę w gminie
Michałowice, zorganizowany przez Gminną
Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
/c.d. str. 2/

W ogrodzie u pani Marii

8 czerwca Gminna Biblioteka w Komorowie
była miejscem wyjątkowych wydarzeń.
Zakończył się tam rajd rowerowy „Odjazdowa
biblioteka - Podkowa Leśna – Komorów”,
następnie wszyscy uczestnicy rajdu oraz
mieszkańcy gminy mogli posłuchać piosenek
z repertuaru Edit Piath.
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Spotkania mieszkańców

Co roku w gminie Michałowice odbywa się
wiele imprez rodzinnych. Mieszkańcy
coraz częściej spotykają się w swoich
miejscowościach, by wspólnie spędzić czas.
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Aktualności

Biorące w nim udział rodziny zmagały się
z wieloma zadaniami sportowymi, (bieg
sztafetowy z przekazaniem woreczka, rzuty
do celu na czas) oraz plastycznymi (plakat
promujący zdrowy styl życia). Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęła rodzina państwa
Mańkowskich.
Przez cały okres trwania festynu zbierane
były pieniądze na wsparcie rodziny zastępczej, która mieszka na terenie naszej gminy.
W rodzinie tej wychowuje się sześcioro dzieci.
Przygotowały one kartki, pozdrowienia z wakacji, które można było kupować. Za zebrane
fundusze cała rodzina wyjedzie na wspólne
wakacje.
Festyn prowadził Andrzej Krucz i Wojciech
Asiński, którzy informowali o atrakcjach.
A było ich naprawdę wiele. Byli skaczący
szczudlarze, dmuchane zamki i trampoliny. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
symulatory dachowania i zderzania, które
pokazywały skutki wypadków i wskazywały,
jak ważna jest bezpieczna jazda i używanie
pasów w samochodzie. Były stoiska z podręcznikami szkolnymi, a także takie, na których



można było oddać zużyty sprzęt elektryczny.
Uczniowie gimnazjum w Komorowie, Maciej
Nakoniecznik i Marek Rudziński, prezentowali
przygotowaną przez siebie historyczną grę
planszową: „Bitwa pod Pęcicami 1944 roku”.
W tegorocznym festynie uczestniczyli przedstawiciele zarządów osiedli i rad sołeckich.
I tak Elżbieta Biczyk, radna rady gminy wraz
z sołtysem Reguł, Eugeniuszem Strzeleckim
częstowali chłopskim jadłem czyli chlebem
ze smalcem i ogórkiem kiszonym. Radny Przemysław Majtyka wraz z członkiniami zarządu
osiedla Granica, wręczali uczestnikom żółtozielone kotyliony z herbem gminy Michałowice i, podobnie jak przedstawiciele osiedla
Komorów, rozdawali materiały informacyjne
o miejscowościach, a także kolorowe balony. W festynie uczestniczyło wielu radnych
ze wszystkich miejscowości gminy Michałowice.
Na zakończenie uczestnicy festynu mogli
posilić się znakomitą strażacką grochówką.
A potem był koncert zespołu PECTUS, który
zgromadził tłumy. Wystąpił Tomasz Szczepanik i jego trzej rodzeni bracia: Mateusz, Marek
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oraz Maciej. Muzycy zostali laureatami dwóch
Super jedynek podczas 50-tego Jubileuszowego Festiwalu w Opolu. Zdobyli tytułu “Super
Zespół” 2013 oraz “Super Występ” 2013.
Podczas niedzielnego koncertu wykonali
oczywiście “Barcelonę”, utwór pochodzący
z najnowszej płyty “Siła Braci”. Nie zabrakło
także utworów z poprzednich płyt m.in.„Jeden
moment” czy „Oceany”. Publiczność entuzjastycznie przyjęła występ, do czego przyczyniło się perfekcyjne wykonanie utworów, a także
interakcja zespołu z publicznością. Energia,
optymizm, radość emanowały od wszystkich
braci, a ich piosenki niosły pozytywne przesłanie. Były bisy, były autografy. Po koncercie,
przed specjalnym namiotem zespołu, zebrało się wiele osób. Bracia Szczepanik niemalże
przez godzinę rozdawali autografy na płytach,
plakatach z festynu i kartkach pocztowych
zespołu. A na koniec, ci najbardziej wytrwali,
mogli zrobić sobie wspólne zdjęcie.
Festyn Dni Gminy Michałowice zakończył
się bardzo późnym wieczorem. Do zobaczenia
w przyszłym roku!
Beata Izdebska-Zybała
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Gmina Michałowice
finalistą konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2013
24 czerwca 2013 w siedzibie Senatu RP
odbyła się uroczystość zakończenia konkursu Samorządowy Lider Zarządzania
2013 – usługi społeczne, w którym aż dwa
projekty z gminy Michałowice znalazły się
w gronie finalistów.
mina Michałowice została uznana przez
kapitułę konkursu za taką, w której realizowane są dobre praktyki służące społeczności lokalnej, a ich innowacyjność może być
inspiracją do działań dla innych samorządów.
Przedsięwzięcie rozwijające ideę wolontariatu w gminie Michałowice pt. „Program
GOPS jako Gminne Centrum Wolontariatu”
(realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) został laureatem konkursu
w dziedzinie pomoc społeczna. Natomiast
projekt realizowany przez Gminę pt. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci
i młodzieży w gminie Michałowice poprzez
budowę otwartych stref rekreacji” otrzymał
wyróżnienie w dziedzinie sport i rekreacja.
Podczas konferencji w Senacie RP odbyła
się prezentacja obydwu projektów. W uroczystości uczestniczył wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka. GOPS reprezentowały
Magdalena Kwiatkowska, koordynatorka wolontariatu i Marta Nowak, prowadząca Klub
Wolontariusza. Prezentację projektu w dzie-
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BIEŻĄCE INFORMACJE
INWESTYCJE, MODERNIZACJE
REMONTY
Wszczęto postępowanie przetargowe na
utworzenie szkolnego placu zabaw przy
Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Nowej Wsi, w ramach programu Radosna Szkoła.
Wszczęto postępowanie przetargowe na
przebudowę ul. Dębowej etap I w Granicy.
Wszczęto postępowanie przetargowe na
budowę odwodnienia ul. Spacerowej
i Widok w Michałowicach.
Wszczęto postępowanie przetargowe na
przebudowę ul. Akacjowej w OpaczyKolonii.
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków
w Pęcicach Małych, ul. Parkowej w Opaczy Małej, ul. Sokołowskiej w Sokołowie
oraz ul. Piachy w Pęcicach. Wykonawcą
została firma „ETGAR” Krzysztof Wójcik
z Krakowa. Wartość: 63 345,00 zł.
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji sanitarnej
ul. Sasanek w Nowej Wsi. Inwestycja

dzinie sport i rekreacja przedstawił Remigiusz
Górniak, pracownik urzędu.
W tegorocznej edycji konkursu, który odbywał się w 5 dziedzinach (kultura, oświata,
zdrowie, pomoc społeczna, sport i rekreacja),
wzięło udział 47 jednostek samorządu terytorialnego, nadesłano 61 wniosków. Spośród
nich wyłoniono 25 finalistów konkursu na naj-

lepsze praktyki w zakresie usług społecznych,
które były realizowane przez gminy wiejskie,
miasta i powiaty.
Konkurs został zorganizowany przez
Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin
Wiejskich RP oraz Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji.
UG

o wartości 349.681,08 zł realizowana będzie przez konsorcjum firm z Pruszkowa
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
INSBUD-BIS Rafał Bystrzycki oraz INSBUD
Stanisław Bystrzycki.
Zakończono budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Aleja Powstańców
Warszawy w Regułach, na odcinku od
budynku urzędu gminy do ul. Granicznej.
Inwestycja o wartości 116.772,74 zł została
wykonana przez firmę FAL – BRUK Sp. z o.o.
SP. k. z Warszawy. Jest to kolejny odcinek
ścieżki rowerowej, która biegnie od Michałowic do Reguł.
Zamknięcie Al. Marii Dąbrowskiej
i ul. Brzozowej w Komorowie. Wykonawca robót związanych z remontem Al. Marii
Dąbrowskiej i ul. Brzozowej na odcinku od
ul. Berylowej do ul. Komorowskiej informuje, że od dnia 19.06.2013 do 10.11.2013 zostaje zamknięta droga powiatowa na tym
odcinku. Kierowcy proszeni są o zastosowanie się do wyznaczonych objazdów.
POZOSTAŁE
Nowa instytucja zameldowania osoby z równoczesnym wymeldowaniem.
W związku ze zmianami w ustawie z 10
kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności
i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr
139 poz.993 ze zmianami), które weszły
w życie z dniem 31 grudnia 2012 roku,
informuje się o możliwości dokonania za-

meldowania w miejscu nowego pobytu
bez konieczności stawienia się w organie
gminy dotychczasowego miejsca pobytu
w celu dokonania wymeldowania. Wymeldowania dokonuje za osobę organ gminy
nowego miejsca pobytu.
Przypominamy, że dowody osobiste wydawane są terminowo i ich ważność wynosi:
10 lat – w przypadku osób , które ukończyły 18 lat;
5 lat – w przypadku osób, które w dniu
wydania dowodu nie ukończyły 18 roku
życia;
czas nieoznaczony – w przypadku osób,
które ukończyły 65 lat, o ile zwróciły się
o wydanie dowodu osobistego z takim
terminem ważności;
W bieżącym roku tracą ważność dowody
osobiste wydane w roku 2003 r. W związku z tym prosimy o sprawdzanie terminu ważności dowodu, w celu uniknięcia
problemów wynikających z braku ważnego dokumentu tożsamości.
O wymianę dowodu osobistego należy
wystąpić nie później niż na 30 dni przed
upływem terminu ważności dokumentu,
gdyż zostaną unieważnione „z urzędu” (bez
informowania strony o tym fakcie ).

www.michalowice.pl
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Wydarzenia

JUBILEUSZOWY X MUZYCZNY MAJ W MICHAŁOWICACH
W tym roku odbył się 10. jubileuszowy cykl koncertów „Muzyczny
Maj w Michałowicach”. Mieszkańcy gminy mgli wysłuchać muzyki
w najwyższym wykonaniu. Wystąpili: orkiestra Gdansk Philharmonic Brass i prof. Roman Perucki (I koncert) oraz Monika Czalej-Pujol
– mezzosopran i Ludmiła Gołub - organy (II koncert).

Koncert 1.
Muzyka organowa oraz jazz

-Ż

eby tak wspaniale grać jazz, trzeba kochać jazz – powiedział o
umiejętnościach muzyków z The Gdansk Philharmonic Brass
prowadzący konferansjerkę Jacek Knadel. O czym niemal natychmiast
przekonała się zgromadzona w kościele publiczność. Kwartet w składzie: Janusz Szadowiak – trąbka, trąbka piccolo i fluegelhorn, Lucjan
Sierpowicz – trąbka i fluegelhorn, Mirosław Merchel – waltornia, Tadeusz Kassak – puzon basowy zagrał po wirtuozowsku różnorodny
repertuar. Muzycy wykonali: Leroya Andersona, jednego z najwybitniejszych amerykańskich kompozytorów (1908-1975) „Jazz pizzicato”, „Jazz
legato”, „Blue tango”, „Plink, plank, plunk” oraz Ferdinanda „Jelly’ego
Rolla” Mortona (1890-1941) – amerykańskiego kompozytora i pianisty jazzowego: „Wolverine blues”, „Tom cat blues”, „King porter stomp”,
a także Ennio Morricone (ur. 1928) – kompozytora muzyki filmowej:
„Love music”.
Kwartet towarzyszył też muzyce organowej. The Gdansk Philharmonic Brass oraz prof. Roman Perucki – organy (na zdjęciu), zagrali wspólnie: Gordona Younga (1911-1998) Fanfare on „A mightuy
fortress”», Zbigniewa Kruczka (ur. 1952 r.) organisty i kompozytora:
„Gavotte z suite en clin d’oeil”, oraz kompozycję kierownika kwartetu
Tadeusza Kassaka (ur. 1951) trzy melodie: balladę, chorał i serenadę.
Solo prof. Perucki na michałowickich organach wykonał: Mariana Sawy
(1937-2005) – organisty i kompozytora: fugę-bolero, Mieczysława Surzyńskiego (1866-1924) – organisty i kompozytora, wariacje nt. „Kto
się w opiekę…”.
Dobór repertuaru, jego doskonałe wykonanie oraz połączenie możliwości brzmieniowych organów z brzmieniem instrumentów dętych
spowodowały, że w Michałowicach mogliśmy wysłuchać szczególnego
koncertu, o wielkich walorach artystycznych, niezwykle interesującego
i oryginalnego.

jest solistką Filharmonii Moskiewskiej oraz organistką w Moskiewskim Międzynarodowym Domu Muzyki. Artystki, żeby wspólnie koncertować, musiały więc pokonać tysiące kilometrów.
Koncert w Michałowicach śpiewaczka i organistka zaczęły od wykonania madrygału „Con que lavare” hiszpańskiego renesansowego
kompozytora, księdza Juana Vásqueza (1523-1565). Następnie wykonały arię z opery pt. „Rinaldo” Georg Friedrich Händel (1685-1750),
z kantaty 170 oraz preludium i fugę a-moll J.S. Bacha oraz jego syna
Philippa Emanuela Bacha (1714-1788) – arię z „Magnificatu” oraz sonatę
F-dur.
Koncert stopniowo zbliżał się do końca. Artystki wykonywały dzieła komponowane coraz bliżej współczesności. Louisa Vierne’a (18701937), niemal niewidomego francuskiego kompozytora i organisty,
zabrzmiało allegro z Symfonii e-mol (organy); Pau Casalsa (1876-1973),
katalońskiego kompozytora i wirtuoza wiolonczeli, „Nigra sum”,; Miguela Ortegi, ur. w 1963 r. w Barcelonie dyrygenta i kompozytora, „Romance
de la luna”.
Muzyczna podróż rozpoczęła się w Hiszpanii – utworem renesansowego kompozytora, i – zataczając koło – zakończyła się wysłuchaniem
współczesnej kompozycji również hiszpańskiego kompozytora. Silnym
„akordem” na zakończenie koncertu było wykonanie „Agnus Dei” (Baranek Boży) francuskiego kompozytora Georgesa Bizeta (1836-1875).
Mocny, idealnie czysty, poważnie brzmiący, o charakterystycznej
nieco „przyciemnionej” barwie głos Moniki Czalej-Pujol znakomicie
współbrzmiał z michałowickimi organami – z organowymi interpretacjami Ludmiły Gołub; z takim jej wykonaniem arcydzieł muzyki klasycznej, że trudno było go nazwać akompaniamentem. Organy brzmiały z
mezzosopranem równorzędnie. O czym przekonała się michałowicka
publiczność i doceniła kunszt artystek, dziękując za występ brawami
na stojąco.
Po koncercie wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka przypomniał, że niektóre koncerty odbyły się w szczególnych okolicznościach. Na przykład na skutek wybuchu wulkanu w Islandii w 2010 r.
do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy artyści przyjadą. Nie mogły
latać samoloty ze względu na zagrożenie wulkanicznym pyłem. Innym
razem wydawało się, że koncert zostanie przerwany z powodu burzy.
Pioruny uszkodziły linie elektryczne. W kościele zrobiło się ciemno i
przestało działać nagłośnienie. Trębaczowi to nie przeszkodziło. Grał
„z towarzyszeniem” piorunów, w kościele rozświetlanym błyskawicami.
– W ciągu dekady odbyło się w Michałowicach ponad 20 koncertów;
ambitnych, na najwyższym poziomie – podsumował Muzyczne Maje
wójt Krzysztof Grabka - gmina Michałowice od wielu lat organizuje
wiele przedsięwzięć w dziedzinie kultury, które na stałe wpisały się w
kalendarz i stanowią już lokalną tradycję. Oprócz koncertów muzyki
klasycznej należą do nich m.in. festyn Dni Gminy Michałowice, Dożynki
Gminne czy Obchody Święta Niepodległości.
Stanisław Szałapak

Koncert 2.
Muzyczna podróż po Europie
Artystki zaprosiły michałowicką publiczność na muzyczną
podróż po Europie – przez państwa i epoki. Monika Czalej-Pujol
(na zdjęciu po lewej) urodziła się i wykształciła w Polsce, a obecnie mieszka w Hiszpanii. Ludmiła Gołub (na zdjęciu po prawej)
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W ogrodzie u pani Marii
8 czerwca Gminna Biblioteka w Komorowie, która mieści się
w dawnym domu Marii Dąbrowskiej, autorki m.in. Nocy i Dni, była
miejscem wyjątkowych wydarzeń. Zakończył się tam rajd rowerowy „Odjazdowa biblioteka - Podkowa Leśna – Komorów”, następnie
wszyscy uczestnicy rajdu oraz mieszkańcy gminy mogli posłuchać
piosenek z repertuaru Edit Piath, który rozpoczął cykl koncertów
„W ogrodzie u Pani Marii”.

Odjazdowa Biblioteka

R

ajd rozpoczął się o godz. 15. Uczestnicy rajdu rowerowego trasę
z Podkowy Leśnej do Komorowa przebyli w niespełna godzinę.
W rajdzie wzięło udział prawie sto osób, mieszkańców zarówno Podkowy i Komorowa, jak również innych miejscowości. Jechali duzi i mali.
Najmłodsze dzieci były w fotelikach, a także niektóre w specjalnych
wózkach montowanych do roweru. Często też jechały całe rodziny.
Na uczestników rajdu, na mecie, która zorganizowana została przy
bibliotece w Komorowie, czekał Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, Katarzyna Walichnowska, dyrektor biblioteki im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, a także przedstawiciele Zarządu Osiedla Komorów
i mieszkańcy gminy.
Zarząd Osiedla Komorów, jak również gmina Michałowice ufundowali nagrody. Nagrodę otrzymał najstarszy uczestnik rajdu. A był nim
pan Czesław Makuch, mieszkaniec Podkowy Leśnej, który od 10 lat jest
wolontariuszem w bibliotece w Podkowie Leśnej. Wyróżnione zostało
czteroletnie dziecko, które od tygodnia jeździ na dwóch kółkach, a w
sobotę samodzielnie pokonało trasę z Podkowy do Komorowa. Nagrodzona została również najliczniejsza rodzina.
Organizatorem imprezy była Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli
Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej. Współorganizatorem - Gminna
Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

Edith Piaf – koncert w ogrodzie biblioteki

Po atrakcjach związanych z rajdem rowerowym, organizatorzy
zaprosili zebranych gości na koncert Grażyny Skowron- Matkowskiej,
która śpiewała piosenki z repertuaru Edith Piaf. Występ zatytułowany
“O Miłości, Radości, Nadziei” jest inaugurację cyklu “W ogrodzie u Pani
Marii”. W ogrodzie biblioteki znów zagoszczą ciekawe koncerty, spotkania, kabaret i teatr. Podczas koncertu o Edith Piaf opowiadała Weronika
Jolanta Jesionek, która również czytała listy i fragmenty dziennika
francuskiej artystki.
Grażyna Srowron - Matkowska rozpoczęła swój występ od zaśpiewania piosenki z wczesnego repertuaru Edith, zatytułowanej „Biedny
Janek, który nie umiał kochać ”. Jednym z ważnych etapów w życiu Piaf
był rok 1948 i wyjazd do Ameryki, z tym okresem wiązały się piosenki:
„Hymn do miłości” i „Odgłosy balu”. Grażyna Skowron - Matkowska
zachwyciła komorowską publiczność śpiewając te piosenki.
Weronika Jolanta Jesionek mówiła też, że Edith Piaf przez wiele lat
walczyła z nałogami (alkoholizmem i narkotykami), gdy miała 36 lat
postanowiła targnąć się na swoje życie, odratowana, dziękowała Bogu
za dar życia. Z tego okresu pochodzi piosenka: „Piosenka Modlitwa”.
Początek lat 60. były dla niej dobrym okresem, lecz nie trwał on zbyt
długo, ponieważ Edith Piaf umiera 1963 roku. I jak powiedziała Marlena Ditrich, jej pogrzeb był taki sam, jak jej życie – szalony. Tego dnia
wszyscy śpiewali: „Nie żałuję niczego”.
Grażyna Matkowska swoim występem świetnie potrafiła wprowadzić zebraną w ogrodzie biblioteki publiczność w atmosferę Paryża.
Śpiewała jeszcze wiele innych przebojów Edith Piaf jak choćby: „Milord”,
„Jesteś moją karuzelą”.
W trakcie trwania koncertu, dzieci, które po odbytym rajdzie pozostały wraz z rodzicami, uczestniczyły w multimedialnej prezentacji
i mogły uzupełnić swoją wiedzę z zakresu ruchu drogowego. Także
komorowscy harcerze umilali dzieciom pobyt organizując ciekawe
gry i zabawy.
Organizatorami koncertu, który był finansowany przez gminę Michałowice, były komorowska Biblioteka oraz Gminny Osrodek Pomocy
Społecznej i wolontariusze.
Beata Izdebska-Zybała
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Otwarcie świetlicy
w sołectwie Komorów
22 czerwca, nastąpiło uroczyste otwarcie
i oddanie do użytku mieszkańców nowo
wybudowanej świetlicy w sołectwie Komorów. W uroczystości uczestniczył Krzysztof
Grabka, wójt gminy, radni i przedstawiciele
zarządów osiedli i rad sołeckich. Andrzej
Perdzyński, proboszcz parafii w Komorowie
poświęcił świetlicę.

N

a uroczystość przybyli radni gminy Michałowice: Elżbieta Biczyk, Tadeusz
Chruściak, Anna Kamińska, Aurelia Zalewska, Przemysław Majtyka, Eugeniusz Hanc,

Wojciech Herner, sołtysi i przedstawiciele
zarządów osiedli miejscowości gminy Michałowice, a także goście z Włoch z zaprzyjaźnionej gminy Vico nel Lazio. Również mieszkańcy licznie uczestniczyli w tej uroczystości.
Po części oficjalnej, przecięciu wstęgi, modlitwie oraz poświęceniu zgromadzonych osób
i murów budynku, nastąpiła część artystyczna.
Wystąpił cygański zespół DROMENCA, który
zaprezentował pieśni cygańskie, romanse rosyjskie, ogniste czardasze i pieśni bałkańskie.
W czasie koncertu dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach plastycznych m.in. malowaniu glinianych figurek.
Po koncercie wszyscy zebrani zaproszeni
zostali na poczęstunek.
Świetlica wybudowana została na terenie Kaliszowego Gaiku – placu zabaw dla

dzieci. Usytuowana jest od ulicy Kaliszany, z
widokiem na przepiękne oczko wodne, które
znajduje się nieopodal. Budynek świetlicy jest
jednopoziomowy, znajduje się w nim duża sala
na spotkania oraz kuchnia i zaplecze sanitarne. Duży walor stanowią przestronne okna z
widokiem na piękną zieleń i wodę.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 77,28 m2. Budowa trwała od stycznia tego
roku, czyli niecałe 6 miesięcy.
Działka, na której stoi budynek świetlicy,
jak również usytuowany Kaliszowy Gaik, wiele lat temu, nieodpłatnie, została przekazana
przez mieszkańców na cele publiczne. Wolą
darczyńców było, aby wszyscy mieszkańcy
mogli korzystać z tego miejsca. Dwa ostatnie
środki funduszu sołectwa Komorów zostały w
całości przekazane na ten cel. Najpierw został
wykonany projekt i opracowanie techniczne.
Realizacja inwestycji została sfinansowana z
budżetu gminy. Prace budowlane przebiegły
bardzo sprawnie.
Dziś mieszkańcy mogą się cieszyć wspaniałą świetlicą. Krzysztof Grabka, wójt gminy,
który uczestniczył w uroczystości oddania
świetlicy do użytku, powiedział, że ufa, iż to
miejsce będzie tętniło życiem. Tego też życzył
wszystkim mieszkańcom.
W sołectwie Komorów mieszka przeszło
800 osób. I już niektórzy mieszkańcy zapowiadają, że będą tu przychodzić. Regularnie
spotykać się będą mamy z małymi dziećmi,
jak również seniorzy z sołectwa.
Beata Izdebska-Zybała

Sprzątanie jest modne
– czysta Granica
i Nowa Wieś
Po raz siódmy mieszkańcy Granicy i Nowej
Wsi spotkali się, by wziąć udział w akcji
sprzątania lasu i najbliższej okolicy. Organizatorem jest Stowarzyszenie Las Rangers, we współpracy z gminą Michałowice.
Owocem sprzątania były dwie ciężarówki
śmieci.
obota, 20 kwietnia, zbiórka o godzinie 10.
W wyznaczonych miejscach (róg Dębowej
i Skośnej oraz przy wejściu do szkoły w Nowej
Wsi) można było zgłaszać swoje uczestnictwo
w akcji sprzątania. Każdy uczestnik deklarował,
gdzie będzie sprzątał i gdzie zostawi plastikowy worek, tak, aby samochód zbierający śmieci nikogo nie pominął. W akcji sprzątania wzięli
udział mieszkańcy Granicy i Nowej Wsi, zapisywały się całe rodziny. Uczestnicy zaopatrzeni
w robocze rękawiczki i worki otrzymane od
gminy Michałowice wyruszali w różne miejsca.
Najczęściej jednak sprzątali swoje sąsiedztwo,
okoliczne działki. Wiele osób zadeklarowało
sprzątanie lasu. Wciąż bowiem niektórzy zostawiają tam stare opony samochodowe czy
zużyty sprzęt RTV i AGD. Po sprzątaniu zgod-
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nie mówiono, że bardzo zanieczyszczone
były okolice ruchliwych ulic, na przykład ulicy
Pruszkowskiej w Granicy czy Głównej w Nowej
Wsi. Tam, w dużej części, śmieci wyrzucane są
przez okna samochodów. Są to często szklane
i plastikowe butelki.
Organizatorzy akcji mówią, że obecnie
granicki las jest bardziej czysty niż przed
laty. To efekt organizowanych od siedmiu lat
przez Martę Łukasiewicz ze Stowarzyszenie
Las Rangers akcji sprzątania. Powiedziała, że to
wiosenne sprzątanie jest już nawykiem. - Od
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miesiąca sąsiedzi pytali, kiedy i gdzie się spotykamy –. Dodaje również, że bardzo ważne dla
niej jest to, aby właśnie uczyć dzieci nawyku
nie zaśmiecania otoczenia. Ma nadzieję, że ta
ekologiczna edukacja najmłodszych, zwiększy
również świadomość ich rodziców. Wieczorem
uczestnicy akcji spotkali się w szkole w Nowej Wsi i wzięli udział z imprezie „Powitanie
Wiosny” zorganizowanej przez Zarząd Osiedla
Granica (artykuł na stronie 9.)
Beata Izdebska-Zybała
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Gala Konkursu
głośnego czytania
W sali Urzędu Gminy Michałowice odbyła
się gminna gala Konkursu głośnego czytania. 7 maja, przed licznie zgromadzoną publicznością, Wiesław Tupaczewski
z kabaretu Otto, przedstawicielka powiatu
pruszkowskiego, w roli gospodarzy - wójt
gminy Michałowice i dyrektorzy gminnych
bibliotek oraz zwyciężczyni gminnego
konkursu, Kasia Ambroziak prezentowali
utwory Juliana Tuwima.

O

ważności słowa, poprawnych wypowiedziach i dykcji opowiadał prowadzący galę Waldemar Matuszewski - reżyser teatralny. Wraz z zaproszonymi gośćmi
wyjaśniał wagę języka i słowa w kontaktach
międzyludzkich oraz umiejętności wystąpień
publicznych.
Gminny Konkurs głośnego czytania został
zorganizowany jeszcze w kwietniu, ramach
akcji „Cały Powiat Czyta Dzieciom”. Uczestniczyło w nim 10 uczniów, którzy, jako zwycięzcy, zostali wyłonieni w marcowych eliminacji
szkolnych. Zwyciężczynią została Katarzyna
Ambroziak z kl. IV z Zespołu Szkół w Michałowicach. Drugie miejsce zajęli ex aequo Julia
Pietrzak (kl. VI ZS Michałowice) oraz Michał
Małgorzaciak (kl. V ZSP Nowa Wieś). Trzecie

miejsce przypadło Mariannie Tracz z Zespołu
Szkół w Komorowie ( kl. I LO). Wyróżnienie
otrzymała Kinga Rutkowska, uczennica II klasy szkoły podstawowej w Nowej Wsi.
Podczas gali Julia Pietrzak przedstawiła
postać Julina Tuwima w prezentacji „Od wielkiego wybuchu do Lokomotywy”. Z niej to
zgromadzeni dowiedzieli się, że zamiłowanie
do poezji rozwijało się w nim długo, dopiero
w wieku 17 lat napisał pierwsze swoje utwory.
A powstało ich ponad 40, któż dziś nie zna
Okularów, Lokomotywy, Rzepki czy Słonia
Trąbalskiego.
Uczestnicy gali mogli posłuchać utworów
Tuwima w niezwykłym wykonaniu. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego, Magdalena

Gizińska zaprezentowała Spóźnionego Słowika, Wiesław Tupaczewski z kabaretu Otto
- Lokomotywę, Kasia Ambroziak (I miejsce
w finale konkursu głośnego czytania gminy
Michałowice) Pana Tralalińskiego, natomiast
Rzepkę czytali, wójt gminy Michałowice,
Krzysztof Grabka, dyrektor biblioteki w Michałowicach, Ewa Kisiel oraz dyrektor biblioteki
w Komorowie, Katarzyna Walichnowska.
Wybór utworów Tuwima nie był przypadkowy, gdyż rok 2013 został ogłoszony przez
Sejm RP rokiem autora, w 60. rocznicę jego
śmierci.
UG

Świat tanga – koncert w Nowej Wsi
W piątek, 15 czerwca, w sali remizy strażackiej w Nowej Wsi, odbył się wyjątkowy
koncert. Wystąpił zespół Sentido del Tango. Muzycy zaprezentowali między innymi
utwory Astora Piazzolli. Odbył się również
pokaz tańca argentyńskiego.
espół Sentido del Tango w składzie: Gabriela Machowska – Kopietz – fortepian,
Piotr Kopietz – bandoneon i akordina i Mateusz Szemraj – gitara zaprezentował utwory
Astora Piazzolli, argentyńskie tanga taneczne
i własne kompozycje. Muzykom towarzyszyła
wokalistka Maria Roma Klatka, która śpiewała
do niektórych wykonywanych kompozycji.
Koncert prowadził Piotr Kopietz. Opowiadał o historii tanga, a w szczególności
o twórczości Astora Piazzoli, argentyńskiego kompozytora, twórcy tanga nuevo, czyli
utworu, w którym mieszają się wpływy muzyki
argentyńskiej z europejską muzyką klasyczną
i amerykańskim jazzem. Oryginalny styl stworzony przez Piazzollę - „nuevo tango” nie jest
to tango przeznaczone do tańczenia, lecz kunsztownie stylizowana muzyka do słuchania.
„Nuevo tango” stanowiło tak daleko posunięte
przetworzenie tanga tradycyjnego, że wielu
argentyńczyków do tego stopnia nie mogło
się pogodzić z takim sposobem potraktowania

Z

www.michalowice.pl

ich narodowego tańca, że kompozytor spotykał się nawet z przejawami agresji. Muzycy
zaprezentowali utwory polskich kompozytorów – twórców tanga, jak choćby: „Ostatnią
niedzielę” i „Tango milonga” Jerzego Petersburskiego ” i Henryka Warsa „Umówiłem się z
nią na dziewiątą”.
Muzycy zagrali najpopularniejsze utwory:
tango Por una cabeza – skomponowane przez
Carlosa Gardela, a które znamy również dzięki
znakomitej scenie z filmu „Zapach kobiety” i
znakomitej roli filmowej Al Pacino. Wykonano
również Libertango i tango Le coupe.
Muzykom towarzyszyli tancerze: Justyna
Jędrzejewska i Andrzej Bernas. Artyści tańczyli
oczywiście… tanga. Na zakończenie koncertu odbyła się krótka lekcja nauki tańca. Wiele
osób zgłosiło się, aby stawiać pierwsze krotki
w rytmie tanga argentyńskiego. Na koncercie
obecny był Krzysztof Grabka, wójt gminy, z
żoną. Wszyscy świetnie się bawili.
Koncert został zorganizowany przez Radę
Sołecką Nowej Wsi, a impreza została sfinansowana z funduszu sołeckiego (zgodnie z
uchwałą zebrania wiejskiego).
Beata Izdebska-Zybała
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aństwo Danuta i Edward Czartoryscy (na
zdjęciu w środku) w tym roku obchodzą
zloty jubileusz. Poznali się przez znajomych.
Była to miłość od pierwszego wejrzenia - od
razu wiedzieli, że są sobie przeznaczeni, stąd
ślub odbył się już po pól roku znajomości, 5
stycznia 1963 roku. W Granicy mieszkają od
1997 roku. Są rodzicami trójki dzieci (2 córek
i syna) oraz dziadkami dla siedmiorga wnucząt – 4 wnuczek i 3 wnuczków. Pani Danuta
zajmowała się domem i dziećmi, pan Edward
prowadził swoją firmę budowlaną. Dziś, mając
więcej czasu, wspólnie podróżują po Polsce i

świecie. Pani Danuta, niegdyś, gdy wnuczęta
były jeszcze małe, pomagała swoim dzieciom.
Obecnie stara się jak najwięcej czasu spędzać
aktywnie, uwielbia nie tylko gimnastykę,
ale przede wszystkim jazdę na rowerze. Pan
Edward jest zapalonym majsterkowiczem –
„złotą rączką”, która potrafi pomóc najbliższym
w każdej sytuacji.
Państwo Grundwaldowie (na zdjęciu po
prawej), Krystyna i Janusz, poznali się podczas
studiów na Politechnice Warszawskiej. Ich ślub
odbył się w marcu, i tak jak w tym roku - w 50.
rocznicę ślubu, za oknem królowała śnieżna

aura. W Komorowie mieszkają od ponad 20 lat.
Praca państwa Grundwaldów związana była ze
zdobytym wykształceniem – obydwoje zatrudnieni byli w przedsiębiorstwach geodezyjnokartograficznych. Obecnie pani Krystyna swój
wolny czas wykorzystuje przede wszystkim na
lekturze ulubionych książek oraz spacerach
turystycznych, dzięki którym odwiedza muzea
i miejsca z dawnych lat. Pan Janusz, podobnie
jak w przeszłości, angażuje się w działalność
społeczną. Niegdyś, przez 6 lat pełnił funkcję
przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej
Pruszkowa ds. planowania przestrzennego,
budżetu i finansów, obecnie zaangażowany
jest w organizację uroczystości związanej z 60.
rocznicą matury.
Państwo Janina i Stanisław Nycowie (na
zdjęciu po lewej) będą świętowali diamentowy jubileusz, 60. rocznicę ślubu. Los ich w
życiu nie rozpieszczał, będąc dziećmi stracili
rodziców, wojna i wczesne lata powojenne
odznaczyły piętno na ich życiu. Przeznaczenie jednak pozwoliło, że się spotykali - po
raz pierwszy w Karolinie, potem ponownie
na zabawie tzw. „dechach” w Nowej Wsi. Pani
Janina zatrudniona była, przez blisko 50 lat,
w Państwowym Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze”, pan Stanisław pracował przy odbudowie Warszawy, następnie w różnych firmach
budowlanych, aż w końcu został zatrudniony
w Pruszkowskich Zakładach Materiałów Biurowych Fabryce Ołówków. Państwo Nycowie
mają dwójkę dzieci (syna i córkę) oraz doczekali się wnuczki i dwóch wnuków. Po przejściu
na emeryturę z wielką przyjemnością uczestniczą we wszystkich spotkaniach i wspólnych
wyjazdach Związku Emerytów i Rencistów w
Nowej Wsi.
Nasi Jubilaci są przykładem, że jeśli ludzie
prawdziwie się kochają i szanują, wspólnie
mogą pokonywać wszystkie koleje losu, i te
dobre i te złe. Parom życzymy, aby uśmiech
i pogoda ducha towarzyszyły Im każdego
dnia.
UG

SPEKTAKLE
DLA DZIECI

rozmawiał z wojownikiem ninja, odwiedził
Amerykę i tam spotkał Indianina, był także w
kraju faraonów, gdzie rozmawiał z Egipcjaninem. Aktorzy podczas bajki przypominali o
numerze 112 – pod który może zadzwonić
każdy, gdy dzieje się coś niebezpiecznego.
Z kolei wilk, bohater bajki Wilk i Zając, wędrował po Polsce, poznając jej uroki i piękno
gór, lasów, łąki jezior, aż w końcu dotarł nad
morze, gdzie zmuszony był zamieszkać w
pensjonacie, którego właścicielem był jego
odwieczny wróg – zając. Mimo rywalizacji i
wielu perypetii Wilk i Zając się zaprzyjaźnili,
wyśpiewując na końcu „Kto się czubi, ten się
lubi, bo niezgoda zwykle gubi, więc posłuchaj
naszej rady, lepiej bądźmy kolegami” .
Najmłodsi widzowie chętnie włączali się
do zabawy. Dzieci z dużą odwagą wychodziły
na scenę, tańczyły i śpiewały. Po zakończeniu
przedstawień otrzymywały prezenty, były

wśród nich książeczki, skakanki, samochodziki
i wiele innych zabawek. Dzieci były częstowane także słodyczami i napojami.
UG

Złoci i diamentowi Jubilaci
W tym roku Państwo Danuta i Edward Czartoryscy z Granicy, Krystyna i Janusz Grundwaldowie z Komorowa oraz Janina i Stanisław Nycowie z Nowej Wsi obchodzą godne
podziwu jubileusze małżeńskie. Przeżyli razem wiele szczęśliwych lat, w miłości i wzajemnym poszanowaniu. Wójt Krzysztof Grabka wręczył Jubilatom medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie, nadane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Podczas
uroczystości, która odbyła się podczas XXVII sesji Rady Gminy Michałowice nie mogło
zabraknąć gratulacji i życzeń zdrowia oraz wielu kolejnych wspólnych lat.

8 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, zaprosił
najmłodszych na spektakle teatralne.

P

rzedstawienie Koziołek Niematołek odbyło się w szkole w Komorowie, świetlicy w
Nowej Wsi, Pęcicach i Sokołowie, natomiast
Wilk i zając na wakacjach przy szkole w Michałowicach, świetlicy w Opaczy-Kolonii i na
terenie strefy rekreacji w Regułach.
Dzieci bardzo entuzjastycznie reagowały na przygody bohaterów bajek. Koziołek
Niematołek wędrował po świecie i spotykał wiele ciekawych osób. Był w Japonii i
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Społeczeństwo
Co roku w gminie Michałowice odbywa się wiele imprez rodzinnych. Mieszkańcy coraz częściej spotykają się w swoich miejscowościach, by wspólnie spędzić czas. Pikniki organizowane są przez sołtysów i rady sołeckie sołectw, przewodniczących i zarządy
osiedli oraz przedszkola działające na terenie naszej gminy. W ostatnich miesiącach w naszej gminie odbyło się 11 takich spotkań.
Oczywiście na każdym z nich atrakcji było co niemiara.

Spotkanie mieszkańców Granicy
20 kwietnia odbyła pierwsza impreza
integracyjna mieszkańców Granicy “Powitanie wiosny 2013”. Odbyła się
ona w szkole w Nowej Wsi. Imprezę
zorganizował Zarząd Osiedla Granica
oraz nauczyciele, uczniowie i wolontariusze szkoły. Przypomnijmy, osiedle
Granica w zeszłym roku uzyskało status jednostki pomocniczej.

P

rzybyli na imprezę, przy wejściu,
otrzymali kartkę uczestnika, w której
wskazane były wszystkie przewidziane
atrakcje oraz kupony konkursowe.
Największym wydarzeniem była wystawa prac zatytułowana „Segregacja to
rewelacja”, przygotowana przez uczniów
i nauczycieli szkoły w Nowej Wsi. Powołane jury wybrało najlepsze prace. I miejsce
w konkursie zajął plakat zatytułowany
„Kompostownia”, przygotowała go klasa
VB wraz z wychowawczynią Barbarą Mrozowską. W nagrodę uczniowie otrzymali
bilety do kina, ufundowane ze środków
funduszu osiedla.
Drugie miejsce otrzymali uczniowie z
klasy IVB (wychowawczyni Magda Sinior)
za plakat Sortownia odpadów. Trzecie
uczniowie z klasy VA (wychowawczyni
Adrianna Flis) za plakat o segregowaniu

baterii i sprzętu elektrycznego. Wśród
dzieci klas I-III nagrodzone zostały prace uczniów z klasy IB i II C. Uczniowie
przygotowali plakaty na temat „Ratujmy
ziemię”. Pozostali nagrodzeni uczniowie
również otrzymali nagrody, które ufundował dyrektor szkoły.
Została również przygotowana wystawa „Dobre rady na odpady”, która prezentowała nowe zasady segregowania
odpadów. Przypomnijmy, że wszystkie
informacje o nowym systemie gospodarki odpadami w naszej gminie znajdują
się na stronie www.michalowice.pl w zakładce „Nowe regulacje w gospodarce
odpadami”
Atrakcji było bardzo wiele, dzieci
ustawiały wieże z kubeczków po jogurtach, bawiły się balonami. Wszyscy robili papierowe kolorowe tulipany, które
ozdobiły przygotowaną wcześniej przez
organizatorki zieloną łąkę. Był pokaz slajdów o segregowaniu odpadów medycznych. Działał również punkt informacyjny,
w którym rozdawano gadżety i ulotki o
nowych zasadach gospodarki odpadami.
Każdy uczestnik imprezy otrzymał upominek – pięknego żonkila.
W powitaniu wiosny uczestniczył
Krzysztof Grabka, wójt gminy, a także
radni: Elżbieta Biczyk, Ewa Borzymowska
i Przemysław Majtyka.
Impreza została sfinansowana ze
środków funduszu osiedla Granica.
Beata Izdebska-Zybała

Piknik w Sokołowie
Organizatorem pikniku „Pożegnanie zimy – powitanie
lata” był Zarząd Koła Wędkarskiego nr 69, sołtys Sokołowa oraz Rada Sołecka.

M

ajowy piknik w Sokołowie odbył się 18 maja, w najbliższej okolicy oczka wodnego, gdyż ważnym punktem
imprezy były zawody wędkarskie. W ciszy i spokoju, jeszcze
przed rozpoczęciem zabawy, swoje miejsca zajęli wędkarze. Łowili i łowili…, ale nikomu nie udało się złowić, nawet
najmniejszej ryby. Zawodnicy nie byli jednak zmartwieni.
Z nadzieją, że następnym razem się uda, zakończyli połowy.
Gry, zabawy i konkursy - to kolejny punkt pikniku, skierowany przede wszystkim do dzieci. Najmłodsi z radością i entuzjazmem podchodziły do każdej konkurencji. Po ich zakończeniu
całe rodziny piekły kiełbaski i chleb przy ognisku, rozpoczęło
się wspólne biesiadowanie. Piknik trwał do późnego wieczora.
Przy muzyce zespołu z Piastowa mieszkańcy znakomicie się
bawili, do tańca nie trzeba było nikogo zapraszać.
Wspólne spotkanie mieszkańców zostało sfinansowane
z funduszu sołeckiego Sokołowa.
Beata Izdebska-Zybała

www.michalowice.pl
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Piknik rodzinny
w Opaczy - KoloniI
Piknik odbył się 26 maja.
Uczestników przywitali sołtys
Grażyna Grabka i wójt gminy
Michałowice, mieszkaniec Opaczy-Kolonii, Krzysztof Grabka.
– Najważniejsze, że dopisała
pogoda – powiedział wójt. – Na
tym święcie rodziny spotykamy
się już po raz piąty. Zapraszam
do zabawy.

D

o szalonej zabawy dzieci zostały porwane przez Iwonę
Biedronę ze swym niezwykłym
przyjacielem Dyziem Pasikonikiem. Odbył się konkurs na najlepiej tańczącą rodzinę we Freestyle;
rywalizowały dziecięco-młodzieżowe sztafety: totalny odlot na
nadmuchiwanych samolotach
– bieg (wygrali chłopcy), skakanie
na nadmuchiwanych dzikich konikach (zwyciężyły dziewczyny).
Łowiono na czas nadmuchiwane zabawki z nadmuchiwanego
oceanu: małego i dużego żółwia,
kraba i rybę. Coraz to pędził po-

ciąg pełen dzieci, ale i dorosłych.
Zabawa rozkręcała się coraz bardziej - robiło się coraz gwarniej i
coraz bardziej wesoło.
Równocześnie na stanowisku
plastycznym dzieci wykonywały
barwne arcydzieła, a na drugim
specjalistki malowały milusińskim buzie i dzieci zamieniały się
w postaci z bajek i komiksów, czy
w jakieś inne, trudne do zidentyfikowania stwory.
Na pikniku nie mogło zabraknąć także występów mieszkańców gminy. Wystąpiły dwa zespoły wokalne z Opaczy-Kolonii,
pod kierunkiem Reanty Włodarek,
„Czerowne Korale” oraz „Czerwone Koraliki”. Dzień wcześniej, w
sobotę we Włochach, na XI Ogólnopolskich Spotkaniach z Piosenką „Warszawa da się lubić” w
kategorii wiekowej „grupy z dużą
rozpiętością wieku” Czerwone
Korale zdobyły wyróżnienie. Gratulujemy. W niedziele na pikniku
w Opaczy-Kolonii gościnnie

zaprezentował się chór michałowickich seniorów „Michałowiczanka”, pod kierunkiem Piotra
Gwiazdeckiego.
Swoje umiejętności wokalne
przedstawił duet nastolatek: Kasia
i Maja. Wystąpiła też „trupa teatralna”, pod kierunkiem pani Karoliny, która w ubiegłym roku, w
czasie letnich wakacji prowadziła
zajęcia teatralne. Podczas pikniku
jej wychowankowie przedstawili
kilkanaście etiud aktorskich.

Jak zwykle w organizacje
pikniku zaangażowało się wielu
mieszkańców Opaczy-Kolonii, a
tego dnia można było spotkać
także członków Klubu Wolontariusza działającego przy GOPS-ie,
którzy pomagali organizatorom
piknku : sołtysowi, radzie sołeckiej
oraz radnym Opaczy-Kolonii.
Zabawa trwała do późnych
godzin popołudniowych.
Stanisław Szałapak

pikników są występy artystyczne.
Piknik rodzinny u Sióstr Misjonarek T radycją
Tak było i w tym roku. Najpierw wystąpiły przedszkolaki, później rodzice. Dzieci zaprezentowały piosenki i wiersze związane z
w Komorowie
przyrodą i otaczającym światem. Występ był
Piknik odbył się w Przedszkolu Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek
Świętej Rodziny, 18 maja 2013 roku. Festyn rozpoczęła msza święta w intencji dzieci
i rodziców.

pod hasłem „Pory roku – dziękujemy Bogu za
piękno stworzonego świata” prezentowały
wszystkie dzieci – 3, 4, 5 i 6-cio latki. Rodzice
natomiast przygotowali inscenizację opartą
na wierszach Marii Konopnickiej i Jana Brzechwy.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko z sadzonkami. Każde dziecko, które
własnoręcznie posadziło roślinę do doniczki,
otrzymało dyplom „małego ogrodnika. Było
także stanowisko przedstawicieli ratownictwa
medycznego. Przedszkolaki mogły nauczyć się
jak udzielać pierwszej pomocy. Przez cały czas
trwania pikniku trwały zabawy. Dzieci dmuchały balony i wykonywały z nich różne postaci,
malowały buzie i ręce. Wśród atrakcji festynu
był dmuchany zamek i karuzela. Gdy nadeszła pora obiadu duże powodzenie miał grill.
Było pieczone mięso i kiełbaski oraz ziemniaki.
I oczywiście nie mogło małosolnego ogórka!
Na zakończenie pikniku wystąpił ojciec Silwano, misjonarz z Afryki. Jego występ: śpiew i instrumentarium, w tym liczne bębny i bębenki
sprawił, że chętnych do tańczenia nie brakowało. W rytm afrykański dźwięków poruszali
się zarówno rodzice, dziadkowie jak i dzieci.
Beata Izdebska-Zybała
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Dzień Dziecka w Suchym Lesie – raz słońce raz deszcz
1 czerwca pogoda przysporzyła organizatorom pikniku wiele stresu.
Poranek był pochmurny i deszczowy. Około południa się przejaśniło,
ale co chwila przychodziły ciemne chmury, które przynosiły ulewy.
Piknik został zorganizowany na podwórku i w ogrodzie sołtys.

N

a dzieci czekało wiele atrakcji. Między innymi ogromny stół zastawiony słodyczami, owocami i napojami. Było stanowisko z watą
cukrową, a także z popcornem i prawdziwą malinową lemoniadą.
Największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się oczywiście
dmuchany zamek i bańki mydlane. Starsze dzieci brały udział w grach
i konkursach. W tym roku najtrudniejsze zadanie polegało na tym, aby
mając zasłonięte oczy trafić celnie w tarczę. Na szczęście dzieciom udawało się to znakomicie. Inne zadanie polegały na tym, aby połączone
kauczukowe piłeczki zawiesić na przeszkodzie. To zadanie było bardzo
trudne, ale dzieci były ambitne, więc kolejna do wykonywania tego zadania długo nie mogła się skończyć.
Wszyscy świetnie się bawili, i choć czasem padał wielki, wielki deszcz,
nikomu to nie przeszkadzało. Zabawa trwała do wieczora!
Organizatorem pikniku była Rada Sołecka wraz z sołtys Joanną Jabłońską – Sztyk. Impreza sfinansowała została z funduszu sołeckiego
Suchego Lasu.
Beata Izdebska-Zybała

Zawody wędkarskie
w Nowej Wsi
Na akwenie Smug odbyły się zawody wędkarskie. Jednego
dnia zmagali się wędkarze z Klubu Wędkarskiego, następnego
zaś dzieci z Nowej Wsi. Imprezom patronował Krzysztof Grabka,
wójt gminy Michałowice.

1

czerwca wędkarze seniorzy, po deszczowym, zimnym i burzowym
poranku, trzy godziny spędzili nad wodą, ale połów nie był oszałamiający. Zwycięzca zawodów Andrzej Nowocień złowił pięć szczupaków o łącznej wadze 3, 25 kg. Drugi był Janusz Warsztocki, który złowił
cztery ryby: trzy szczupaki i okonia o łącznej wadze 1,7 kg. Trzeci był
Grzegorz Sałkiewicz, wiece przewodniczący Klubu, któremu w tych
zawodach udało się złowić jedynie dwa okonie.
Następnego dnia 2 czerwca, także dzieci mogły wykazać się swoimi
umiejętnościami wędkarskimi, podczas specjalnie zorganizowanych dla
nich zawodów z okazji Dnia Dziecka. Pogoda już była znacznie lepsza
niż poprzedniego dnia, stąd wszystkim dzieciom udało się złowić wiele
ryb. Rekordzistka – jedyna dziewczynka biorąca udział w zawodach
– Sara Pękala – złowiła aż 81 ryb. Drugie miejsce zajął Jakub Sobótka,
złowił 78 ryb. Trzecie miejsce, z liczbą: 42 złowione ryby – przypadło
Damianowi Piotrkowiczowi.
Dzieci łowiły ryby, a właściwie rybki, bo były to malutkie okazy. Były
wśród nich płocie, słonecznice i wzdręgi. Każda złowiona rybka była
skrzętnie notowana w rejestrze organizatora – Grzegorza Sałkiewicza
– wice przewodniczącego Klubu Wędkarza w Nowej Wsi.

NOWI MIESZKAŃCY
NASZEJ GMINY

W przypadku zawodów wędkarskich, po zakończonych pomiarach,
wszystkie szczupaki i okonie wrócił do wody, nawet te największe. Takie
są reguły zawodów i wszyscy zawodnicy je respektują.
Puchary w imieniu Krzysztofa Grabki, wójta gminy Michałowice,
wręczyła Elżbieta Biczyk, radna z Nowej Wsi. Wszystkim zwycięzcom
życzyła wytrwałości i dalszych chęci w rozwijaniu wędkarskich pasji.
Beata Izdebska-Zybała

Aleksandra
Jurkowska

POLA KINGA
KAMIŃSKA

ur. 14.01.2013 r.

Opacz-Kolonia

2800 g

ur. 25.11.2012 r.

51 cm

3550 g
53 cm

www.michalowice.pl
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Piknik rodzinny
w Regułach
8 czerwca 2013 r. na terenie otwartej strefy rekreacji w Regułach odbył się kolejny
rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. Zainaugurowany został występem teatrzyku
dla milusińskich (o spektaklu napisaliśmy w
osobnym artykule). Dzieciom, ale również
ich opiekunom zapewniono liczne atrakcje.
Dobrej zabawy nawet odrobinę nie zepsuł
deszcz, który padał co jakiś czas.

P

o zakończeniu spektaklu rozpoczął się piknik. Zebranych przywitali wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka oraz sołtys Reguł,
Eugeniusz Strzelecki.
Dmuchany zamek urósł ogromny. Dzieciaki zdobywały go przez wiele godzin: godzinami skakały w jego środku wręcz ekstremalnie.
Obok kolorowego zamku, dla regeneracji sił
oraz dla jeszcze większej werwy dzieciaki
tłumnie uzupełniały kalorie cukrową watą –
Po alejach otwartej strefy rekreacji pędziły rowerowe gokarty. Pieszym jednak nic nie groziło, bowiem kierowcy okazali się mistrzami w
tej formule pojazdów.
Obok nadmuchanej, bajkowej budowli na
boisku, placach zabaw i alejkach zorganizowano regulskie igrzyska olimpijskie oraz konkursy artystyczne – pod kierunkiem instruktorek
otwartej strefy rekreacji w Regułach. Cenne

nagrody czekały na zwycięzców: wyścigu w
workach, sztafety ze zmianą koszulki, wyścigu z kozłowaniem piłki, strzelania karnych o
tytuł króla strzelców, a dla młodszych dzieci:
zbieranie grzybów, wyścigu z klockiem, zabawy-konkursu „baba Jaga patrzy”, konkursów
plastycznych.
Przed występem dobrze znanego w naszej gminie zespołu „Eldorado”, zaśpiewała
– Hermina, mieszkanka Reguł. Młodziutka

wokalistka zaimponowała silnym głosem o
ciekawej barwie oraz interpretacją cechującą
się dużą ekspresją, kiedy wynikało to ze słów
piosenki.
Piknik, który został zorganizowany przez
sołtysa Reguł i gminę Michałowice, zakończył
się długim koncertem przebojów z kilku dziesięcioleci w wykonaniu zespołu „Eldorado.
Stanisław Szałapak

X festyn w przedszkolu Sióstr Służebniczek w Komorowie
Już po raz dziesiąty, 9 czerwca, w przedszkolu Sióstr Służebniczek w Komorowie odbył się festyn rodzinny. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców Komorowa. W festynie
uczestniczył Krzysztof Grabka z żoną.
tym roku pogoda nie była łaskawa dla organizatorów.
Chwilę po zakończeniu mszy świętej zaczął padać deszcz,
była to wielka ulewa. Zdążyły jeszcze przed burzą wystąpić dzieci.
Jako pierwsza wystąpiła grupa pięciolatków. „Motylki” zatańczyły
poloneza. Następnie zaprezentowały się najmłodsze dzieci, czyli
trzylatki. Grupa „Biedronki” śpiewała piosenki o mamie i tacie.
Występowały także czterolatki, które również śpiewały o tym, jak
bardzo rodzice są dla nich ważni.
Występ grupy baletowej, która istnieje w przedszkolu, nie
odbył się już na dużej scenie. Z powodu ulewy został przeniesiony
do sali przedszkolnej. Wszyscy z niepokojem patrzyli w niebo i
mieli nadzieję, że deszcz w końcu ustanie. I tak też było. Po godzinie, rozpoczęło się przedstawienie rodziców „Za ósmą górą”.
Bajki, które rodzice każdego roku prezentują dla dzieci, cieszą się
wielkim powodzeniem i są już przedszkolną tradycją.
Ogromną radość mają dzieci, gdy zjeżdżają z dmuchanego
zamku i skaczą na trampolinie. W tym jednak roku – dmuchany
zamek i trampolina – stały samotne i zamoknięte.
Siostry oraz rodzice nie tracili jednak dobrych humorów. Mówili, że tak jeszcze nie było! Więc wszyscy mogli doświadczyć
czegoś nowego – dobrej zabawy w deszczu! Siostra Fidelis Olek,
dyrektor przedszkola Sióstr Służebniczek dziękowała rodzicom
za ogromne zaangażowanie i pomoc przy organizacji Festynu
Rodzinnego.
Beata Izdebska-Zybała
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Piknik integracyjny
w Pęcicach Małych
W sobotę, 15 czerwca, odbył się piknik rodzinny. Było wiele atrakcji
zarówno dla młodszych jak i starszych mieszkańców miejscowości.
Festyn zorganizował Sołtys i Rada Sołecka Pęcic Małych.

F

estyn odbył się na placu zabaw przy ulicy Brzozowej. Na mieszkańców czekało wiele atrakcji. Przybyła trampolina, która, jak zawsze
cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Zorganizowane zostało stoisko
plastyczne, dzieci mogły wykonywać ciekawe ozdoby na głowę. Dzięki
temu na festynie bawiło się wielu Indian, były również zwierzęta - dzieci
z maskami psa lub kota na głowie. Nieopodal było również stanowisko
z malowaniem twarzy. Przez cały czas trwania pikniku zabawy dla dzieci
organizował niebieskowłosy klown. Wraz z najmłodszymi puszczał mydlane bańki, dla starszych dzieci zorganizował rzuty do celu woreczkiem
z grochem, jak również strzały do celu. Było także przeciąganie liny i
wiele, wiele innych konkursów.
Dorośli pozazdrościli młodszym i zorganizowali „zabawę” dla starszych – rzucanie wędką do celu. Ta dyscyplina również cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem.
Dla wszystkich uczestników pikniku organizatorzy przygotowali
smakowity poczęstunek. Był grill z pieczoną karkówką i kiełbasami,
były wspaniałe ciasta domowego wypieku, napoje i woda. Każdy mógł
poczęstować się lodami i watą cukrową.
Na sobotni piknik, sfinansowany z funduszu sołeckiego (zgodnie z
uchwałą zebrania wiejskiego) przyszło wielu mieszkańców. W festynie
uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, z żoną, a także
Paweł Rajski, radny rady gminy z terenu Pęcic, Pęcic Małych, Sokołowa
i Suchego Lasu.
Był to świetny czas dla dzieci, które miały okazję do wspaniałej
zabawy. Ale był to również dobry czas dla dorosłych. Bo była okazja do
spotkania i rozmowy. Nie raz dało się słyszeć, gdy sąsiedzi, mówili do
siebie: „Tyle czasu cię nie widziałem, co u ciebie słychać? jak leci?”
Beata Izdebska-Zybała

Piknik rodzinny
w Gminnym
Przedszkolu
w Michałowicach
5 czerwca 2013 r. odbył się po raz siódmy
Piknik rodzinny, zorganizowany przez
Gminne Przedszkole w Michałowicach oraz
działającą przy nim radę rodziców. Piknik
otworzyli dyrektor przedszkola Beata Woś
oraz wójt gminy Michałowice, Krzysztof
Grabka.

Na niedzielny piknik przyjechała najprawdziwsza straż pożarna, dwa w pełni wyposażone wozy bojowe, które zostały udostępnione
przez Młodzieżową Drużynę Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Ursusie. Młodzi strażacy przede wszystkim uczyli dzieci wykonywać
reanimację – na fantomie, ale najmłodsi mogli
oczywiście także usiąść za kierownicą auta.
Do Michałowic przybyły także kucyki. Z
dziećmi na grzbiecie szły stępa, tzn. ostrożnie,
by żadnego nie zgubić.
W plenerze zorganizowano wystawę prac
uczniów michałowickiego przedszkola. Piknik był swojego rodzaju wernisażem, pełnym
dziecięcego gwaru.

Tradycyjnie, jak co roku, zaśpiewał chór
z Opaczy-Kolonii „Czerwone Korale”, pod
kierunkiem Renaty Włodarek.
Kiedy wreszcie dzieciaki zmęczyły się,
co wydawało się niemożliwe, czekał na nie
poczęstunek, przygotowany dla wszystkich
uczestników rodzinnego pikniku: pyszne ciasta, upieczone przez mamy przedszkolaków.
Na poczęstunek do drewnianego domku zapraszały panie z rady rodziców, z jej przewodniczącą Joanną Taras.
Piknik trwał przez cztery godziny. Pogoda
dopisała i wszyscy doskonale się bawili.
Stanisław Szałapak

N

a uczestników czekało mnóstwo atrakcji.
Bawili się wszyscy: dziadkowie, rodzice, a
przede wszystkim przedszkolaki.
Dzieciom zaproponowano różnego rodzaju zabawy, w których wykorzystano„rekwizyty”
o normalnych rozmiarach oraz XXL – wielkie
plansze, karty czy kości, które najlepiej stosować w plenerze. Ogromne plansze niezwykle
skutecznie rozbudzały wyobraźnię michałowickich przedszkolaków. Uczestnicy mogli obserwować eksperymenty chemiczno-fizyczne,
które przeprowadzał student Wydziału Fizyki
na UW – Marcin Bartmański. Pokazywał „pianowego potwora”, „lokomotywę” czy reakcję
oscylacyjną.
Milusińscy tworzyli decoupage na zakładkach do książek. Mogli też swoje zdolności
plastyczne zaprezentować, ozdabiając czarno-biały domek kartonowy – kredki i pisaki i
zamieiły dom z kolorowych marzeń.

www.michalowice.pl
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Środowisko

Gospodarka odpadami - KOMPOST - OGRÓD BLIŻEJ NATURY

O

dpady wytwarzamy wszyscy codziennie.
Większość z nich staje się uciążliwymi
śmieciami. Nawet 40% z nich, może być pożyteczna. Są to odpady organiczne, czyli odpady
roślinne z ogródka i resztki z kuchni. Przestaną
one być śmieciami a staną się użyteczne, jeśli
będziemy je KOMPOSTOWAĆ.
Odzyskany z odpadów humus to jeden
z najlepszych nawozów organicznych, który
nie tylko wzbogaca podłoże w składniki odżywcze, bakterie, grzyby, ale także poprawia
jego strukturę. Poza tym jest on ekologiczny i
z pewnością nie przenawozimy nim roślin.

mi liśćmi, które wchłoną nadmiar wilgoci),
przesuszyć na słońcu, albo dodawać stopniowo;
2. liście i igły drzew – należy unikać liści orzecha włoskiego – bardzo trudno się rozkładają i mogą zbić się w warstwę, która nie
przepuszcza wody i powietrza. Nie należy
dodawać również liści i igieł porażonych
przez choroby lub pasożyty – mogą przetrwać w kompoście i rozprzestrzenić się po
ogrodzie wraz z gotowym nawozem;

Odpadki na kompost z domu:
1. obierki warzyw i owoców – najlepiej tych
rodzimych i z pewnych źródeł. Nie należy
dodawać do kompostu owoców cytrusowych, których skórki przesiąknięte są chemicznymi środkami konserwującymi;
2. skorupki jaj – można miażdżyć je w moździerzu, dzięki temu szybciej uwolnią się
zawarte w nich substancje;
3. fusy z kawy i herbat – nie trzeba odrywać
etykietek od woreczków z herbatą, jeśli nie
są pokryte folią;
4. sucha karma dla zwierząt – resztki z kociego i psiego stołu to cenne źródło azotu;
5. gazety – kiedyś odradzano ich kompostowanie ze względu na ołów zawarty w
farbach drukarskich. Obecnie większość nie
zawiera już tego pierwiastka. Unikać jednak
należy kolorowych magazynów, drukowanych na powlekanym papierze;
6. popiół drzewny – właściciele kominków
nie będą mieli problemu z dostarczeniem
tego surowca.

Odpadki na kompost z ogrodu:
1. skoszona trawa – gruba warstwa świeżo
skoszonej trawy może zadusić kompost,
czyli spowodować jego gnicie zamiast butwienia. Aby tego uniknąć, należy zmieszać
ją z innymi odpadami z ogrodu (np. suchy-
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3. rośliny – do kompostu można wrzucać
również chwasty. Najlepiej jeżeli nie zdążą zawiązać nasion – wtedy możemy być
pewni, że nie rozplenią się w ogrodzie.
Nie trzeba eliminować jednak tych z dojrzałymi nasionami – wystarczy umieścić
je w środku pryzmy kompostowej, gdzie
temperatura, dżdżownice i bakterie bez
problemów je rozłożą;
4. gałęzie – włożone do kompostu w całości, będą sprzyjać natlenieniu kompostu,
ale nie rozłożą się. Aby zbutwiały, trzeba je
połamać na drobniejsze części.

Dla przyspieszenia rozkładu kompostu, można
skorzystać ze specjalnych środków - przyśpieszaczy, które pozwolą w ciągu kilku miesięcy
uzyskać pełnowartościowy kompost np. mączka skalna, azotniak, wapno glonowe itd.
Najważniejsze, żeby temperatura oscylowała
pomiędzy 10 a 30 stopniami Celsjusza.

Jak rozpoznać, że kompost
jest już gotowy?
1. Kolor – czarny lub bardzo ciemnobrązowy;
2. Woń – musi pachnieć świeżą ziemią. Jeśli
czuć zgniliznę lub pleśń, to znak, że w pryzmie zaszły niepożądane procesy;
3. Temperatura – jeśli kompost jest cieplejszy niż otoczenie, oznacza to, że procesy
rozkładu jeszcze trwają;
4. Struktura – powinien być pulchny. Jeśli jest
maziowaty, nie składa się z grudek, które
można rozdzielić, są jeszcze np. fragmenty
roślin, które znalazły się w pryzmie, należy
jeszcze uzbroić się w cierpliwość.

Niezbędne: tlen i woda
Należy mniej więcej raz w miesiącu obrócić
pryzmę. Dostarczy to do jej wnętrza niezbędnego tlenu. Jeśli to nie zostanie zrobione, zamiast butwienia nastąpi proces gnicia.
Pryzma zacznie wydzielać nieprzyjemną woń
amoniaku, a otrzymany produkt zamiast być
życiodajnym kompostem, może zaszkodzić
roślinom.
Aby zapobiec nadmiernemu wysychaniu, należy postawić kompostownik w takim miejscu
w ogrodzie, które przez przynajmniej część
dnia jest zacienione oraz osłonięte przed nadmiernym wiatrem. Ponadto, jeśli od samego
początku pryzma zostanie dobrze nawodniona, to prawdopodobnie zachowa ona ten stan
przez dłuższy czas.

Biuletyn informacyjny Gminy Michałowice

6 miesięcy to średni czas potrzebny do powstania kompostu, ale może się zdarzyć, że
pryzma będzie potrzebowała aż 12 miesięcy,
aby zakończył się w niej cały proces.

Nr 3 lipiec 2013

Środowisko

Gospodarka odpadami – HARMONOGRAM ODBIORU

O

d miesiąca obowiązują nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Ich odbiorem w naszej gminie zajmuje się firma JARPER sp. z o. o., która została
wyłoniona w drodze przetargu. Firma, od poniedziałku do piątku, w godz. 6:00 – 18:00 (wg załączonego poniżej harmonogramu) dokonuje wywozu odpadów
i dostarczenia nowych worków.
Przypominamy, że wszystkie pojemniki i worki powinny być wystawione przed posesję tak, aby firma miała do nich bezproblemowy dostęp już od godz. 6:00.
Jednocześnie firma JARPER sp. z o.o. zobowiązana jest do dostarczenia nowych worków w ilości zgodnej w wystawioną przed nieruchomość.
Dodatkowe worki można uzyskać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK – godziny pracy wskazane poniżej) lub w Urzędzie Gminy
Michałowice, w pokoju 106, w godzinach pracy urzędu.

www.michalowice.pl

15

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:
0 - Kancelaria ogólna;
2 - Dowody i meldunki;
3 - Działalność gospodarcza;
4 - Awarie wodno-kanalizacyjne ;
5 - Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych;
6 - Podatki ;
7 - Inwestycje wodno-kanalizacyjne;
8 - Utrzymanie dróg;
9 - Utrzymanie porządku
i czystości; odpady komunalne;

10 - Zieleń;
11- Numery porządkowe nieruchomości
i dzierżawa gruntów;
12 - Podział nieruchomości
i rolnictwo;
13 - Planowanie przestrzenne;
14 - Zamówienia Publiczne;
15 - Promocja;
16 - Kultura i sprawy społeczne;
17 - Zarządzanie kryzysowe.

Telefony bezpośrednie:
Sekretariat Wójta – 22 350 91 50
Sekretarz Gminy – 22 350 91 87
Skarbnik Gminy - 22 350 91 53
Biuro Rady Gminy – 22 350 91 70
Odpady - 22 350-91-11
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)

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

• 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

• GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KOMOROWIE
ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów,
tel. 22 758-01-84

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

POGOTOWIE RATUNKOWE - 999

WAŻNIEJSZE TELEFONY
TELEFON ALARMOWY - 112
POLICJA - 997
Komisariat Policji w Regułach
05-816 Michałowice; ul. Kuchy 15
tel. 22 723-41-70, 22 604-65-00, 22 753-40-46
Sekretariat tel. 22 604-65-02, fax. 22 604-64-06
(wszystkie telefony czynne całodobowo)
Komenda Powiatowa:
Tel. 22 758- 60- 81 do 85, 22 604-62-13
STRAŹ POŻARNA - 998
Państwowa Straż Pożarna Pruszków
Tel. alarmowy 22 758-77-01
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
ul. Główna 2 – tel. alarmowy 22 758-26-87,
692-773-871
POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991
Rejon Pruszków tel. 22 738-23-00
Rejon W-wa (ul. Włodarzewska)
Tel. 22 821-52-11

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

STAROSTWO POWIATOWE tel. 22 738-14-00

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

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

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

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ:
„WODROL”-PRUSZKÓW S.A. 05-800 Pruszków
ul. Stefana Bryły 10
694 404 982, 602 340 017, 662 162 184
(telefony całodobowe)

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. 22 730-00-97
Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,,
tel. 22 723-91-83
Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 1a,
tel. 22 723-92-00

OŚWIETLENIE ULICZNE
Firma CIEŚLIKOWSKI
tel. 22 720 39 07

Druk i opracowanie graficzne:

www.iwonex.com.pl

