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1
TANECZNYM KROKIEM PRZEZ ŚWIAT

 Terapia tańcem. Nauka popularnych 

tańców świata SOLO 

 Świetlica w Granicy ul. 

Czeremchy 1 lub Szkoła 

Podstawowa w Nowej 

Wsi, w zależności od 

dostępności

Celem projektu jest utrzymanie w kondycji zdrowia 

psychicznego i fizycznego mieszkańców naszej gminy 

poprzez naukę tańca w grupie. Zakres: Poznanie 

tańców świata poprzez ich naukę w grupie. Odbiorcy 

projektu: Projekt skierowany jest do wszystkich 

mieszkańców naszej gminy w wieku od 15 do 100 lat w 

miarę sprawnych fizycznie i chcących poprawić swój 

komfort życia poprzez naukę tańca. 

Projekt wycofany przez 

projektodawcę - został 

podwójnie złożony (wersja 

złożona w Biurze Podawczym 

będzie dalej oceniana)

2 ZADRZEWIANIE OBYWATELSKIE Cała Gmina

Proponuję aby Gmina wyznaczyła tereny, na których 

mieszkańcy mogliby samodzielnie zasadzić drzewa, czy 

to wyhodowane samodzielnie z nasion, czy też 

zakupione w szkółce. Dla wskazanych obszarów 

powinna też być podana informacja o sugerowanych 

gatunkach drzew i ich rozmieszczeniu przestrzennym. 

Projekt mógłby być realizowany przez wiele lat. Może 

też udałoby się opracować jakiś rodzaj "numerów 

rejestracyjnych" posadzonych drzew, tak, żeby każdy 

mógł śledzić wzrost swoich sadzonek.  

NEGATYWNA (brak 

szacunkowych kosztów oraz 

listy poparcia - braki nie 

zostały uzupełnione przez 

projektodawcę  w 

regulaminowym terminie)

3 ZABEZPIECZENIE DOLINY UTRATY

ul. Sanatoryjna w 

Komorowie i ul. 

Komorowska w Pęcicach 

Małych

Proponuję: - zbudowanie ekranów dźwiękowych 

wzdłuż ul. Sanatoryjnej w Komorowie i Komorowskiej 

w Pęcicach Małych, oddzielając te ulice od łąk 

biegnących na północ wzdłuż Utraty, - uporządkowanie 

i "zagospodarowanie" terenu na północ od ekranów w 

taki sposób, żeby przywrócić ich pierwotny charakter,         

- objęcie ww. terenu monitoringiem, tak, żeby 

zapobiec jego dewastacji, np. przez wyrzucanie śmieci.

NEGATYWNA (brak 

szacunkowych kosztów oraz 

listy poparcia - braki nie 

zostały uzupełnione przez 

projektodawcę  w 

regulaminowym terminie)

1
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4 PLAC DO ZABAWY W CHOWANEGO

Łąka za parkingiem 

szutrowym przy ul. 

Rynkowej w 

Michałowicach

Dzieci, małe i całkiem duże, uwielbiają bawić się w 

chowanego. Tradycyjne place zabaw nie są do tego 

dobrze przystosowane. Proponuję stworzenie 

dedykowanej przestrzeni z różnego typu kryjówkami 

umieszczonymi wokół centralnego placyku do 

zaklepywania. Kryjówki powinny być w formie jakichś 

brył lub ścianek, które co pewien czas mogłyby być 

przenoszone, tak aby można było zmieniać aranżację 

placu zabaw. 

NEGATYWNA (brak 

szacunkowych kosztów oraz 

listy poparcia - braki nie 

zostały uzupełnione przez 

projektodawcę  w 

regulaminowym terminie)

5

TRASA ROWEROWA na osiedlu Komorów 

przy chodniku ul. Spacerowej (od ul. 3 

Maja do Norwida)

Osiedle Komorów, ul. 

Spacerowa (od ul. 3 

Maja do Norwida) 

Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów (rodziców i 

dzieci) poprzez budowę drogi rowerowej

NEGATYWNA (brak 

szacunkowych kosztów oraz 

listy poparcia - braki nie 

zostały uzupełnione przez 

projektodawcę  w 

regulaminowym terminie)

2
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6

POMNIK IGNACEGO JANA 

PADEREWSKIEGO na placu jego imienia w 

Komorowie 

Komorów, pl. 

Paderewskiego

Przychodzą na plac dzieci. Małe, większe, całkiem 

dorosłe (wszyscyśmy dziećmi…). Spojrzenie na 

pomnikową postać budzi ciekawość u niewiedzących, a 

pogłębioną refleksję u znających, kim był jeden z 

architektów odrodzenia się Polski w niepodległym 

bycie po tragedii rozbiorów. Urzeczywistnienie myśli o 

Polsce wolnej, silnej i niepodległej było treścią 

istnienia i celem jego życia, jak sam w swym credo 

pisał Ignacy Jan Paderewski. Amor Patriae nostra lex - 

trwanie Państwa, Narodu, jego Kultury i Języka jest 

pochodną wiedzy i zdolności sformułowania swego 

ukorzenienia. Realizacja artystyczna, która stanie na 

placu noszącym miano Paderewskiego skierowana jest 

do mieszkańców gminy Michałowice i wszystkich ją 

odwiedzających. 

POZYTYWNA

7

ZAJĘCIA SPORTOWE Z PIŁKI KOSZYKOWEJ 

dla dzieci 8-11 lat i 12-15 lat (szkoła 

podstawowa) cyklicznie 2x w tygodniu 

dla każdej grupy wiekowej

Michałowice, ul. Szkolna

Celem projektu jest stworzenie 2 grup dzieci w wieku 8-

11 oraz 12-15 lat, które 2 razy w tygodniu będą miały 

zajęcia z piłki koszykowej po 90 minut. Koszykówka 

zaczyna się od zabawy dla młodszej grupy, by przejść 

do nauki techniki gry w piłkę koszykową w starszej 

grupie. Sport uczy dyscypliny, rozwija koordynację, 

uczy współpracy w zespole. Zaletą koszykówki jako 

sportu dla dzieci jest to, że rozwija równomiernie 

wszystkie partie mięśni, a także pomaga korygować 

wady postawy, ważne jest to szczególnie w młodszej 

grupie.   

POZYTYWNA

3
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8

Tanecznym krokiem przez świat. Terapia 

tańcem. Nauka popularnych tańców 

świata SOLO

 Świetlica w Granicy ul. 

Czeremchy 1 lub Szkoła 

Podstawowa w Nowej 

Wsi w zależności od 

dostępności

Celem projektu jest utrzymanie w kondycji zdrowia 

psychicznego i fizycznego mieszkańców naszej gminy 

poprzez naukę tańca w grupie. Zakres: Poznanie 

tańców świata poprzez ich naukę w grupie. Odbiorcy 

projektu: Projekt skierowany jest do wszystkich 

mieszkańców naszej gminy w wieku od 15 do 100 lat w 

miarę sprawnych fizycznie i chcących poprawić swój 

komfort życia przez naukę tańca. 

POZYTYWNA

9
"NAMALOWAĆ ŚWIAT" - Nauka rysunku i 

malarstwa - Terapia malowaniem 

ul. Czeremchy 1, 05-806 

Granica lub Szkoła 

podstawowa w Nowej 

Wsi

Celem projektu jest nauka podstaw rysunku i 

malarstwa, aby uczestnicy mogli odreagować stres 

przez malowanie. Projekt jest skierowany do 

mieszkańców gminy ok 20 osób od 15 lat do 100 lat, 

którzy nie mogą z przyczyn zdrowotnych rozładować 

swoich emocji w inny sposób lub chcą poznać tajniki 

rysunku. 

POZYTYWNA

10

"RAZEM NA SPORTOWO - CZYLI JAK NIE 

NUDZIĆ SIĘ BEZ KOMPUTERA" Strefa 

rekreacji dla całej rodziny; stoły do ping-

ponga, trampoliny, leżaki.

Teren boiska szkolnego 

w Nowej Wsi lub tereny 

przy boisku lub plac 

zabaw przy ul. 

Poprzecznej w Granicy

Na terenie, gdzie już są place zabaw lub na terenie przy 

boisku szkolnym w Nowej Wsi stworzyć infrastrukturę 

przyjazną dla nastolatków i całych rodzin przez: - 

zainstalowanie stołów pingpongowych na świeżym 

powietrzu,  budowę placu z trampolinami,  wielkie 

leżaki drewniane.  Projekt jest skierowany do 

wszystkich mieszkańców naszej gminy od 10 do 100 

lat, chcących poprawić swoją sprawność fizyczną i 

zintegrować się z innymi mieszkańcami. 

POZYTYWNA

4
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11

PROPOZYCJA ARTYSTYCZNEJ WIZYTÓWKI 

GMINY MICHAŁOWICE - profesjonalne 

warsztaty dla zasłużonego zespołu 

muzycznego otwartego na poszerzenie 

swojego składu

Komorów, ul. Ceglana 2 

D, Dzienny Dom Seniora

Jak pięknie śpiewać w zespole wielogłosowym? 

Warsztaty muzyczne prowadzone przez wysoko 

wykwalifikowaną kadrę profesjonalnych artystów 

muzyków - adresowane do członków Komorowskiego 

Towarzystwa Śpiewaczego oraz wszystkich muzycznie 

uzdolnionych mieszkańców Gminy Michałowice.  

POZYTYWNA

12
ZAJĘCIA Z ŁUCZNICTWA dla dzieci w 

Szkole Podstawowej w Michałowicach

ul. Szkolna 15 

Michałowice 05-816

Dla dzieci z klas 1-3 oraz 4-8 proponujemy zajęcia z 

łucznictwa. Jest to wspaniały sport olimpijski, dzięki 

któremu pracujemy nad prawidłową postawą. 

Strzelanie z łuku to nie tylko świetna zabawa ale i 

forma rehabilitacji. Poprawia kondycję fizyczną i 

wzmacnia górne partie grzbietu. Oprócz treningu ciała 

istotny jest umysł. Pracujemy nad koncentracją, 

umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji i 

panowania nad własnymi emocjami.  

POZYTYWNA

5
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13
TANGO ARGENTYŃSKIE - nauka tańca dla 

mieszkańców gminy Michałowice

ul. Mickiewicza 11 , 

Michałowice

Tango Argentyńskie dla mieszkańców Gminy 

Michałowice. Jeśli szukasz nowych wrażeń, pomysłów 

na oderwanie się od rzeczywistości czy po prostu 

poruszania się i poznania nowych ludzi z naszej Gminy 

to zajęcia dla Ciebie. Proponujemy zajęcia z Tanga 

Argentyńskiego od podstaw. Na zajęciach, oprócz 

nauki podstawy tańców na jakie składa się Tango 

Argentyńskie będzie można zapoznać się z muzyką i 

specyfiką Tanga Argentyńskiego, które jest również 

pewnym sposobem bycia i spędzania wolnego czasu z 

przyjaciółmi o podobnych zainteresowaniach oraz 

sposobem na poznawanie nowych ludzi. Zajęcia 

odbywać się będą raz w tygodniu po 1,5 godziny. 

Zgłaszać się mogą wszyscy dojrzali Mieszkańcy Gminy 

Michałowice - nie ma górnej granicy wieku!      

POZYTYWNA

14

OPALOWANIE CZĘŚCI LINII BRZEGOWEJ 

OCZKA WODNEGO z wykonaniem ścieżki 

i barierek drewnianych

Sokołów, ul. Rodzinna

Opakowanie części linii brzegowej oczka wodnego w 

Sokołowie to zapewnienie bezpiecznego przejścia 

mieszkańcom wzdłuż oczka wodnego, ale i 

zabezpieczenie przed obrywaniem się linii brzegowej, 

która jest bardzo blisko ogrodzenia sąsiedniej działki. 

Usadowienie pali wzmocni całą linię brzegową o 

długości około 70 metrów bieżących. Projekt jest 

skierowany do mieszkańców, którzy korzystają z tego 

miejsca.  

POZYTYWNA

6
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15

ZBUDUJ RELACJE ZE SWOIM 

NASTOLATKIEM- cykl warsztatów dla 

rodziców nastolatków z Gminy 

Michałowice

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w 

Komorowie, al. Marii 

Dąbrowskiej 22 

Cel: przekazanie rodzicom dzieci w wieku 12-17 lat 

wiedzy psychologicznej z zakresu rozwoju młodzieży, 

najnowszych praktyk zaczerpniętych z coachingu, 

porozumienia bez przemocy i pozytywnej dyscypliny 

co robić aby wspierać, budować i pokonywać trudności 

wychowawcze w okresie nastoletnim. Odbiorcy: 

Rodzice dzieci w wieku od 12 do 17 lat.    Opis: Masz 

nastolatka i zupełnie go nie rozumiesz? Jesteś 

sfrustrowany, bezradny, a często zaniepokojony? Nie 

wiesz, kiedy i gdzie szukać specjalistycznej pomocy? 

Chcesz zbudować relacje ze swoim nastolatkiem, ale 

nie wiesz jak? Potrzebujesz porozmawiać w 

kameralnym, bezpiecznym gronie osób, które mają 

podobne doświadczenia i dylematy, a jednocześnie 

pod okiem specjalisty. Jeśli tak to zapraszam na 

szkolenie na którym dowiesz się: co się dzieje z twoim 

nastolatkiem, jaki styl rodzicielstwa jest Ci najbliższy i 

który praktykujesz, jakie są fundamenty na stworzenie 

więzi z nastolatkiem, jak się komunikować aby słyszeć i 

być wysłuchanym, co poprzez swoje zachowanie może 

próbować przekazać Ci twój nastolatek, jak wspierać 

twoje dziecko i samego siebie.  

POZYTYWNA

7
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16
SAMOOBSŁUGOWA STACJA NAPRAWY 

ROWERÓW w Regułach

Al. Samorządu 

Terytorialnego, Reguły 

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów pomogą 

szybko i łatwo usunąć podstawowe problemy jakie 

mogą nas zaskoczyć w trakcie zaplanowanej wycieczki 

rowerowej. Zamiast wracać do domu z zepsutym 

humorem można przemieścić się do pobliskiej stacji 

napraw i samemu sprawnie usunąć problem. Pozwoli 

to kontynuować zaplanowaną wycieczkę ciesząc się 

okolicą i aktywnie spędzonym czasem. Połączenie 

wybudowanej trasy rowerowej wraz z 

zamontowaniem samoobsługowej stacji naprawy 

rowerów stanowi KOMPLEKSOWĄ zachętę do tego 

rodzaju aktywności oraz ułatwia usuwanie 

nieprzewidzianych, drobnych przeszkód związanych z 

awarią roweru. 

POZYTYWNA

17
SAMOOBSŁUGOWA STACJA NAPRAWY 

ROWERÓW w Michałowicach

ulica 11 Listopada, 

Michałowice Osiedle

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów pomogą 

szybko i łatwo usunąć podstawowe problemy jakie 

mogą nas zaskoczyć w trakcie zaplanowanej wycieczki 

rowerowej. Zamiast wracać do domu z zepsutym 

humorem można przemieścić się do pobliskiej stacji 

napraw i samemu sprawnie usunąć problem. Pozwoli 

to kontynuować zaplanowaną wycieczkę ciesząc się 

okolicą i aktywnie spędzonym czasem. Połączenie 

wybudowanej trasy rowerowej wraz z 

zamontowaniem samoobsługowej stacji naprawy 

rowerów stanowi KOMPLEKSOWĄ  zachętę do tego 

rodzaju aktywności oraz ułatwia usuwanie 

nieprzewidzianych, drobnych przeszkód związanych z 

awarią roweru. 

POZYTYWNA

8
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18

"MICHAŁOWICKIE WIECZORY 

MUZYCZNE"- kontynuacja cyklu 

comiesięcznych koncertów muzyki 

poważnej w wykonaniu uznanych 

artystów różnych pokoleń. 

Sala multimedialna 

Urzędu Gminy 

Michałowice, Aleja 

Powstańców Warszawy 

1, 05-816 Michałowice

"Michałowickie wieczory muzyczne" to cykl koncertów 

muzyki poważnej odbywający się co miesiąc (z 

wyjątkiem okresu wakacyjnego). Miejsce - sala 

multimedialna Urzędu Gminy. W koncertach braliby 

udział znakomici artyści - soliści i kameraliści znani  z 

renomowanych sal koncertowych, nagrań      i audycji 

radiowych. Jeden z koncertów adresowany byłby do 

najmłodszych odbiorców - dzieci (walory edukacyjne i 

popularyzatorskie). Koncerty trwałyby ok. 90 minut, w 

połowie planowana jest piętnastominutowa przerwa. 

W założeniu koncerty będą bezpłatne, w przypadku 

dużego zainteresowania ustalony zostanie limit kart 

wolnego wstępu. Firma Yamaha zapewni bezkosztowe 

wypożyczenie i nastrojenie niezbędnego w czasie 

koncertów wysokiej klasy fortepianu. 

POZYTYWNA

19
ITALIA ZAWSZE PASJONUJĄCA -

poznajemy jej bogactwo poprzez język

Komorów, Aleja Marii 

Dąbrowskiej 12

Celem projektu jest możliwość komunikowania się z 

mieszkańcami partnerskiej gminy włoskiej podczas 

wizyt Włochów w Polsce, lub naszych we Włoszech. 

Znajomość języka mobilizuje do poznania kraju, jego 

bogatej kultury, historii, geografii. Bardzo ważnym 

aspektem kursu jest również integracja mieszkańców 

gminy biorących udział w kursie. 

POZYTYWNA

9
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20

"PTASIA ALEJA - zapewnienie miejsc 

gniazdowania ptaków w Alei Jana Pawła 

II w Komorowie"

Komorów, Aleja Jana 

Pawła II    

Zapewnienie warunków dla utrzymania i zwiększenia 

populacji małych ptaków, np. sikorek, rudzików, 

szczygłów, kosów, wróbli poprzez zapewnienie miejsc 

gniazdowania na zielonych terenach na wskazanym 

terenie.  Zakres projektu to: zaplanowanie, zakupienie 

i umieszczenie 60 budek lęgowych, na drzewach w Alei 

Jana Pawła II w Komorowie. Odbiorcami projektu są 

wszyscy mieszkańcy Komorowa i gminy licznie 

spacerujący w otoczeniu zieleni Alei oraz ulic 

Spacerowej i Nadarzyńskiej stanowiących zieloną 

drogę od WKD do pobliskiego lasu. 

POZYTYWNA

21

TABLICZKI NA ŚCIEŻKACH SPACEROWYCH 

I PIESZO-ROWEROWYCH w Gminie 

Michałowice tzw. Spacerowy BON-TON

Ścieżki pieszo-rowerowe 

i ścieżki spacerowe

Celem projektu jest ustawienie na ścieżkach pieszo-

rowerowych i spacerowych tablic informujących o 

zasadach bezpieczeństwa w tych miejscach. Tabliczki 

mają mieć formę grzecznościową, w dowcipny sposób 

zwracać uwagę na właściwe zachowanie 

użytkowników tych miejsc. Odbiorcami projektu są 

wszyscy mieszkańcy Gminy Michałowice, którzy 

korzystają z tych ścieżek.

POZYTYWNA

10
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22
PLENEROWE KONCERTY W PARKU w 

Regułach
Park w Regułach 

Koncerty skierowane będą do wszystkich mieszkańców 

Gminy Michałowice bez względu na wiek. Celem 

projektu jest propagowanie muzyki klasycznej wśród 

mieszkańców, umożliwienie słuchania koncertów "na 

żywo" bez konieczności wyjazdu do Filharmonii, w 

plenerze, w otoczeniu pięknego, zabytkowego parku w 

Regułach. Słuchaczami koncertu mogą być rodziny z 

dziećmi, koncerty będą również pełnić rolę 

edukacyjną, zaszczepiając w odbiorcach chęć 

poznawania tego rodzaju muzyki i wrażliwość na 

brzmienie instrumentów klasycznych. 

POZYTYWNA

23

"ROZBUDOWA CENTRUM 

EDUKACYJNEGO PRZY BUDYNKU OSP w 

Nowej Wsi"

ul. Główna 2, 05-806 

Nowa Wieś

Projekt "Rozbudowy Centrum Edukacyjnego przy 

budynku OSP w Nowej Wsi" ma na celu podniesienie 

poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy 

Michałowice oraz stworzenie ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez 

rozbudowę izby pamięci, upamiętniającej prawie 100 

letnią historię działania jednostki OSP. Odbiorcami 

projektu są wszyscy mieszkańcy gminy Michałowice, 

szczególnie dzieci, młodzież i ich rodzice.  

POZYTYWNA
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24
BUDOWA BULODROMU (boiska do gry w 

bule) w Komorowie.

ul. Nadarzyńska (róg ul. 

Norwida), 05-806 

Komorów 

Celem projektu jest: Popularyzacja aktywnej formy 

spędzania czasu w postaci rozgrywek w bule poprzez 

budowę bulodromu (boiska do gry w bule) w 

Komorowie przy ul. Nadarzyńskiej, integracja 

mieszkańców gminy poprzez wspólne rozgrywki oraz 

organizowanie szkoleń z gry w bule oraz turniejów, 

zaspokojenie potrzeb mieszkańców zainteresowanych 

tą formą aktywności. Zakres projektu: Wykonanie 

projektu technicznego. Budowa boiska do gry w bule. 

Odbiorcy projektu: Wszyscy mieszkańcy Gminy 

Michałowice z różnych grup wiekowych. W grze 

uczestniczyć mogą także osoby mniej wysportowane, a 

nawet  z niepełnosprawnością.   

POZYTYWNA

Projekty z pozytywną oceną formalną zostaną skierowane do oceny merytoryczno-prawnej. Jej wyniki poznamy do 29 sierpnia 2022 r. 
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