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Unijne dofinansowanie 
Wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka 
podpisał w Urzędzie Marszałkowskim 
umowę na dofinansowanie budowy I etapu 
strefy rekreacji w Nowej Wsi.

Sukcesy Gminy Michałowice!

W ostatnim czasie nasz gmina zo-
stała wyróżniona aż trzykrotnie 

– uplasowała się w czołówce Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Terytorialnego 2016 r., zdo-
była tytułu „Inwestor na Medal” oraz 
Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof 
Grabka został „Liderem z powołania”.

RANKING  
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

Nasza gmina bardzo wysoko znalazła 
się w tym rankingu, zajmując 4 miejsce na 
Mazowszu (tuż za gminami: Lesznowola, 
Nadarzyn, Czosnów) i 16 miejsce w kraju 
w kategorii gmin wiejskich.

Ranking został opracowany pod kierun-
kiem prof. Eugeniusza Sobczaka w opar-
ciu o  15 wskaźników, obejmujących trzy 
obszary rozwoju: gospodarczy, społecz-
ny oraz  ochrony środowiska. Ranking 
uwzględnia wszystkie polskie miasta 
i gminy, a materiałem źródłowym są nieza-
leżne dane Głównego Urzędu Statystycz-
nego. Wyniki rankingu odzwierciedlają, 
w sposób wiarygodny i przekrojowy, roz-
wój polskich jednostek samorządu lokal-
nego i  wskazują liderów w  podziale na 
gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie 
oraz miasta na prawach powiatu.

Wysokie miejsce Gminy Michałowice 
w rankingu jest wyrazem uznania dla po-
lityki zrównoważonego rozwoju prowa-
dzonej przez władze gminy, przynoszącej 
mieszkańcom wymierne efekty w  sferze 
infrastrukturalnej i  społecznej, mającej 
bezpośredni wpływ na rosnącą jakość ży-
cia na terenie gminy.

Prezentacja wyników tegorocznego 
rankingu odbyła się 6 listopada 2017 r. 
podczas konferencji naukowej pt. „Zrów-
noważony rozwój społeczno-gospodar-
czy jednostek samorządu terytorialnego”. 
Organizatorami konferencji byli: Wy-
dział Administracji i  Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej, Państwowa 
Szkoła Wyższa w  Białej Podlaskiej im. 
Jana Pawła II, Komisja Samorządu Te-
rytorialnego i  Polityki Regionalnej Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz  Fundacja 
Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska”.

INWESTOR NA MEDAL 
Gmina Michałowice otrzymała przy-

znane przez Klub Sportowa Polska w ra-
mach programu „Budujemy Sportową 
Polskę” wyróżnienie w kategorii Inwestor 
na medal 2017. Przyznawane jest ono 
gminom miejskich, wiejskim i  powiatom 
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Biuletyn Informacyjny

Gminy Michałowice
WARTO PRZECZYTAĆ!

Inwestycje
Koniec roku jest dobrym momentem na 
podsumowanie inwestycji, które były w 
nim realizowane. Wybierzmy się zatem na 
inwestycyjną wycieczkę po naszej gminie.
Opiszemy niektóre z nich.
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Obchody Święta Niepodległości
Jak co roku z tej okazji odbyły się 
uroczystości w Michałowicach, Granicy, 
Komorowie, Nowej Wsi i Opaczy-Kolonii.  
W tym roku także seniorzy naszej gminy 
przyłączyli się do 99. rocznicy obchodów 
święta.
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za całokształt dotychczasowych dzia-
łań na rzecz rozwoju nowoczesnej bazy 
sportowo-rekreacyjnej na ich terenie, 
a  tym samym na rzecz rozwoju sportu 
i rekreacji dzieci, młodzieży i społeczno-
ści lokalnej.

Kapituła wyróżniła Gminę Michałowice.
za zrealizowanie wielu obiektów sporto-
wych i rekreacyjnych, a są nimi:
- boiska do gry w piłkę nożną, pełnowy-
miarowe z  trybunami w  Granicy   i  „Orlik 
2012” w Sokołowie
- przyszkolne hale sportowe z zapleczem 
(w  Michałowicach, Komorowie i  Nowej 
Wsi)
- 4 strefy rekreacji (w Michałwoicach, dwie 
w Komorowie oraz w Regułach)  
- ogródki jordanowskie i  place zabaw 
(w Komorowie, Opaczy-Kolonii, Pęcicach, 
Pęcicach Małych, Granicy, Nowej Wsi, 
Sokołowie, Suchym Lasie, Michałowicach 
i w Komorowie)
- kompleksy boisk (przy szkołach w  Mi-
chałowicach i  Komorowie, jak również 
w Opaczy Kolonii i Pęcicach Małych oraz 
w Regułach) 
- korty tenisowe przy szkole w Nowej Wsi
- kryte lodowisko przy szkole w Michało-
wicach 
- 9 siłowni zewnętrznych
- 6 stacji z 57 rowerami systemu Rower 
Gminny 

Oczywiście wyróżnienie otrzymaliśmy 
za inwestycje już wykonane. Jednak to 
nie koniec działań gminy w rozwój stre-
fy sportowo-rekreacyjnej. Po otrzymaniu 
wyróżnienia  w Michałowicach i nad za-
lewem w  Komorowie zostały zamonto-
wane zestawy do ćwiczeń dla młodzieży 
i dorosłych. 

Nasza gmina wraz z 5 gminami partner-
skimi przystąpiła do projektu i powstania 
spójnej sieci dróg rowerowych. W ramach 
I etapu Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych do końca 2018 r. na terenie naszej 
gminy powstanie ponad 5,8 km tras, któ-
rych wartość budowy wyniesie 4,9 mln zł.  

W  planach jest powstanie kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego w Granicy, obok 

oddanego w ubiegłym roku do użytkowa-
nia boiska.  

Natomiast w  ramach uczestnictwa 
w  Lokalnej Grupie Działania Nadarzyn-
-Raszyn-Michałowice ma być realizowa-
na inwestycja pt.  Budowa strefy rekre-
acji przy ul. Heleny w Nowej Wsi - Etap I. 
W  ramach projektu zaplanowano wyko-
rzystanie terenu w  okolicach zbiornika 
wodnego Smug położonego w Nowej Wsi 
i  stworzenie miejsca rekreacji dla  miesz-
kańców (więcej na str.3)

LIDER Z POWOŁANIA
Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof 

Grabka został laureatem konkursu „Lider 
z powołania” w kategorii Lider rozwoju re-
gionalnego.

„Lider z powołania” to konkurs, w któ-
rym od lat docenia się charyzmatycz-
nych menadżerów, wyróżniających się 
nie  tylko poziomem wiedzy, ale także 
pełnym zaangażowaniem w  realizację 
powierzonych im zadań w różnych dzie-
dzinach: na polu społecznym, w kulturze 
i sztuce, sporcie, gospodarce i biznesie. 
Wśród dotychczasowych i tegorocznych 
laureatów znaleźli się m.in. prof. Marian 
Zembala – dyrektor Śląskiego Centrum 
Chorób Serca, prof. Jan Szmidt – rektor 
Politechniki Warszawskiej, Jerzy Owsiak 
– prezes WOŚP, twórcy kultury: Krystyna 

Janda, Ewa Błaszczyk, Emilian Kamiń-
ski.

Konkurs w  specjalnej kategorii wyróż-
nia gospodarzy miast i  gmin, którzy są 
w swoich środowiskach liderami rozwoju 
lokalnego. W tej kategorii laureatem został 
wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grab-
ka, obok m.in. Adama Struzika - marszał-
ka województwa mazowieckiego, Jacka 
Krupy – marszałka województwa mało-
polskiego, Wojciecha Szczurka - prezy-
denta miasta Gdyni. 

Kapituła konkursu doceniła rolę wój-
ta Krzysztofa Grabki jako gospodarza 
Gminy Michałowice sprawnie łączącego 
realizację potrzeb społecznych miesz-
kańców z  rozwojem infrastruktury, dba-
jącego o utrzymanie wysokiego poziomu 
placówek oświatowych, wspierającego 
działania na rzecz lokalnej społeczności 
w ramach bogatej oferty kulturalnej, spor-
towej, edukacyjnej w  sołectwach i  osie-
dlach na terenie gminy.

Otrzymane nagrody i  wyróżnienia, bę-
dące wyrazem zewnętrznej oceny osią-
gnięć Gminy Michałowice, stanowią 
oczywiście powód do satysfakcji, ale są 
też przede wszystkim zobowiązaniem do 
dalszej pracy i  zaangażowania na rzecz 
rozwoju gminy i  ciągłego podnoszenia 
komfortu życia mieszkańców.   

UG 

Aktualności
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Przebudowa ul. Regulskiej w Regułach
Na tę inwestycję mieszkańcy Reguł 
czekali od wielu lat. Będąca drogą po-
wiatową ul. Regulska doczekała się 
przebudowy.

I etap przebudowy ulicy zostanie wyko-
nany na odcinku od Alei Jerozolimskich 

do kolejki WKD. Po stronie wschodniej 
zostanie wybudowany ciąg pieszo- ro-

werowy, natomiast obecny chodnik zo-
stanie poszerzony miejscami do szero-
kości 2 m. W drodze zostanie wykonane 
nowe odwodnienie. Ulica uzyska nową 
nawierzchnię,

Inwestycję prowadzi Powiat Prusz-
kowski, zarządca drogi. Wykonawcą jest 
firma Fal – Bruk z Warszawy.

Wartość inwestycji wyniesie 3 229 980 
zł. Przebudowa ulicy zostanie sfinanso-
wana w  równych częściach z  budżetu 
Powiatu Pruszkowskiego (1 614 990 zł) 
oraz budżetu Gminy Michałowice (1 614 
990 zł).

Zgodnie z umową prace powinny zo-
stać zakończone już na początku stycz-
nia 2018 r. 

W przyszłości zaplanowana jest także 
przebudowa drugiego odcinka tej ulicy, 
od Al. Jerozolimskich do ul. Bodycha 
(do granicy z Warszawą Ursus). 

 UG 

Aktualności

Mamy dofinansowanie na budowę strefy rekreacji 
w Nowej Wsi
Wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grab-
ka podpisał w Urzędzie Marszałkowskim 
umowę na dofinansowanie budowy 
I etapu strefy rekreacji w Nowej Wsi.

Wartość dofinansowania wyniesie po-
nad pół mln zł. Otrzymamy je dzięki 

członkostwu naszej gminy w Lokalnej Gru-
pie Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowi-
ce.  

Cały projekt (etap I  i  II) zakłada stwo-
rzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców 
w  okolicach zbiornika wodnego Smug 
położonego w  Nowej Wsi przy ul. Spa-
cerowej, na przedłużeniu placu zabaw 
dla dzieci, od ul. Heleny do brzegu rzeki 
Zimna Woda.

We wschodniej części obszaru, na 
którym obecnie znajdują się m.in. siłow-
nie zewnętrzne (pozostaną), powstanie 
trawiasta polana piknikowa i  miejsce na 
ognisko. Zostanie postawiony pomost 
z  altanką i  pergola. Zostanie utworzony 
także plac służący do gry w  szachy lub 
zabaw dla dzieci, który okazjonalnie może 
być wykorzystywany do montażu estrady 
i organizowania tam lokalnych uroczysto-
ści. W  pobliżu zostaną wybudowane to-
alety. 

Ważną rolą akwenu Smug jest także wy-
korzystywanie go przez wędkarzy. Dlatego 
też północna i południowa część obszaru 
będzie dostosowana do uprawiania sportu 
wędkarskiego. W tych częściach powsta-
ną jedynie trakty spacerowe, maksymalnie 

odsunięte od brzegu, oraz z  jednej strony 
- trawiasta plaża.

Największa część rekreacyjna będzie 
usytuowana w zachodniej części „Smugu”. 
Na niej zaplanowano boisko do siatkówki 
o nawierzchni trawiastej, boisko do street 
ball’a  oraz  ćwiczeń workout. Tam też za-
planowano miejsca na dwa paleniska ogni-
ska oraz altanę z pomostem.

Powierzchnia, na której ma powstać 
strefa rekreacji, ma blisko 2,5 ha, z czego 
86% będzie powierzchnią przyrodniczo 
czynną. Zbiornik wodny Smug, mający  
0,8 ha, zachowa aktualną linię brzegową.

Teren zostanie zadrzewiony i  zostaną 
wykonane na nim różnorodne nasadzenia 
roślinne. Powstaną alejki spacerowe, będą 

ustawione ławki i siedziska oraz kosze na 
śmieci. Drewniane pomosty, które pojawią 
się nad Smugiem, nie  będą ingerowały 
w jego obszar.

Jednak na to wszystko musimy pocze-
kać do przyszłego roku. Mimo tego, że 
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 
został złożony przez Lokalną Grupę Dzia-
łania w maju, dopiero pod koniec listopada 
został on rozpatrzony. Umowa na dofinan-
sowanie została podpisana 24 listopada br.  

To nie jedyne uzyskane w tym roku unijne 
dofinansowanie. Przypomnijmy, że gmina 
otrzyma blisko  1 mln zł na budowę parkin-
gu „Parkuj i Jedź” oraz 3,7 mln zł. - na bu-
dowę dróg rowerowych w ramach I etapu 
ZIT.  UG 



4 Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice         Nr 5  grudzień 2017

Aktualności

Koncepcja zagospodarowania ulicy Aleja Marii 
Dąbrowskiej wybrana ! 
Został rozstrzygnięty konkurs ogłoszo-
ny przez SARP na koncepcję zagospo-
darowania ulicy Aleja Marii Dąbrow-
skiej wraz z  towarzyszącymi terenami 
przestrzeni publicznej w  Komorowie. 
Zwycięska praca powstała w  kielec-
kiej pracowni architektonicznej Jakub 
Heciak Architekci i to na jej podstawie 
powstanie przyszły projekt moderniza-
cji tej ulicy.

Jak czytamy o  zwycięskiej pracy na 
stronie SARPu: Praca konkursowa 

otrzymuje I  Nagrodę za całościowe uję-
cie przywracające Alei Marii Dąbrow-
skiej w  Komorowie właściwą rangę, jako 
przestrzeni o  szczególnym klimacie przy 
jednoczesnym zachowaniu historyczne-
go charakteru alei spacerowej na całej jej 
długości.

Za podstawowy atut pracy uznano po-
dejście autorów minimalizujące ingerencję 
w tradycyjny charakter ulicy, przy zacho-
waniu dominującej roli zieleni, utrzymują-
cej i  podkreślającej znaczenie alejowego 
układu drzew będącego pomnikiem przy-
rody, oraz  kompozycyjnego uzupełnienia 
innymi elementami roślinnymi.  

Zaproponowane rozwiązania przyjęto 
jednocześnie za najbardziej realne i eko-
nomiczne.

Sąd konkursowy uznał, że praca spełnia 
większość założeń konkursowych, nie-

mniej jednak znajdują się w niej rozwiąza-
nia dyskusyjne, które wymagają dopraco-
wania na etapie przygotowania projektu.

Szczegółowe uwagi zostały zawarte 
w zaleceniach pokonkursowych.

Szacowany koszt wykonania prac na 
podstawie przedstawionej koncepcji nie po-
winien przekroczyć kwoty 5,16 mln. zł.

Do konkursy zgłoszono 3 prace, z któ-
rych dwie zostały nagrodzone (I nagroda 
25 tys. zł, II nagroda – 15 tys. zł; ). Trze-
cia praca w pierwszym głosowaniu Sądu 
konkursowego została zakwalifikowana 

„jako nie podlegające dalszej ocenie”.
Nagrody zostały ufundowane przez Gmi-

nę Michałowice. Konkurs został zorgani-
zowany przez  Powiat Pruszkowski przy 
współpracy Oddziału Warszawskiego Sto-
warzyszenia Architektów Polskich. 

W skład Sądu konkursowego wchodzili 
architekci: SARPu, Urzędu Gminy Micha-
łowice, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków i z Komorowa (3 osoby – strona 
społeczna) oraz pracownik Starostwa Po-
wiatowego w Pruszkowie. 

UG 

Aplikacja mobilna ECO HARMONOGRAM
Kiedy będą odbierane odpady? Kiedy upływa 
termin płatności? Dzięki aplikacji na smartfo-
na „Eco harmonogram” nie trzeba już o  tym 
wszystkim pamiętać, skrzętnie zapisywać czy 
przeszukiwać strony w  internecie. Aplikacja 
nam o tym przypomni.

Co trzeba zrobić - wystarczy pobrać aplikację, 
wpisać miejsce zamieszkania i automatycznie 

będziemy informowani o  terminie odbioru odpa-
dów. 

Jednak nie jest to jedyna funkcja tej aplikacji.
Pomaga ona także właściwie segregować 

odpady oraz  dodatkowo posiada informację 
o  bieżącym stanie jakości powietrza na pod-
stawie danych z  najbliższej stacji Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, która 
w przypadku naszej gminy znajduje się w Pia-
stowie.

Zachęcamy do zainstalowania i  korzystania 
z ECO HARMONOGRAMU.

UG 

Bądź na bieżąco

Jeżeli chcą być Państwo na bieżąco, 
śledzić co się dzieje w  gminie, za-

praszamy do „polubienia” i odwiedzania 
strony gminy na facebooku: @UGMicha-
lowice. 

Osoby, które nie są użytkownikiem profi-
lu społecznościowego facebook zachęca-
my do zapisania się do gminnego newslet-

tera. Dzięki temu, na Państwa adres e-mail, 
będą wysyłane informacje pojawiające się 
na stronie www.michalowice.pl (zaprosze-
nia, komunikaty, aktualności). 

Na stronie znajdziecie Państwo m.in. naj-
nowszy film Gminy Michałowice. Zachęca-
my do jego obejrzenia.  UG 
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Inwestycje

Inwestycyjne 2017 
Koniec roku jest dobrym momentem na 
podsumowanie inwestycji, które były 
w  nim realizowane. Wybierzmy się za-
tem na inwestycyjną wycieczkę po na-
szej gminie.  Opiszemy niektóre z nich. 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Od czerwca mieszkańcy mogą korzy-
stać z  pełnowymiarowego boiska 

do gry w  piłkę nożną, które znajduje się 
w Granicy. Na trybunach mogą zasiąść 373 
osoby, a  obiekt spełnia wymogi Polskie-
go i  Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej 
dla rozgrywek IV ligi. Boisko zostało wyko-
nane z zachowaniem najwyższych standar-
dów  i posiada certyfikat FIFA Quality PRO 
(wartość inwestycji 3 4 77 344,95 zł). 

Podczas wakacji w  gminnych placów-
kach oświatowych odbywały się najwięk-
sze prace remontowe. W  Nowej Wsi zo-
stały wymieniane stare okna, odnawiano 
pomieszczenia przedszkolne (cyklinowanie 
podłóg, malowanie ścian). W  Komorowie 
i  Michałowicach zostały zmodernizowa-
ne niektóre łazienki (wymiana płytek i  ar-
matury sanitarnej), odnawiano część sal 
lekcyjnych. Dodatkowo w  komorowskiej 
szkole wymieniono nawierzchnię na placu 
zabaw. Wartość modernizacji, które odbyły 
się w gminnych placówkach oświatowych 
na przestrzeni całego roku wyniosła ponad 
1,25 mln zł.

W  okresie letnim oddano do użytkowa-
nia dwie nowe świetlice, w Suchym Lesie 
i  w  Regułach.  Obydwie świetlice są jed-
nokondygnacyjne i  mają podobną kon-
strukcję, różnią się jedynie metrażem, ta 
w Regułach jest nieco większa.  Sama sala 
świetlicy to dokładnie 103,6 m². Do tego 
budynek posiada zaplecze o  powierzchni 
14,9 m², aneks kuchenny 14,2 m² oraz dwie 
toalety. Cała powierzchnia użytkowa no-
wej świetlicy to ponad 150 m². Natomiast 
w  Suchym Lesie powierzchnia zabudowy 
ma 105,4 m2, z czego powierzchnia użyt-
kowa - 90,0 m2. Największą część zajmuje 
sala wielofunkcyjna o powierzchni 62,5 m2. 
Do niej przyległa jest łazienka (z dwoma w 
ejściami od wewnątrz i  zewnątrz), kuch-
nia (11 m2) oraz zaplecze (9,1 m2). Już od 
pierwszych dni w świetlicach dużo się dzie-
je, m.in. odbywają się zajęcia pilates czy 
okolicznościowe spotkania mieszkańców, 
i tych dużych i tych małych.  Wartość inwe-
stycji w Regułach wyniosła  638.611,56 zł, 
zaś w  Suchym Lesie, wraz zagospodaro-
waniem placu zabaw - 495.378,95 zł.

 W tym roku modernizowano także most-
ki i  pomosty znajdujące się w  miejscach 
do odpoczynku i  rekreacji. Przebudowany 
został mostek w regulskim parku oraz po-
most w Komorowie, w Kaliszowym Gaiku. 
Tam także ustawiono nową pergolę i ławki. 
W ramach zagospodarowania oczka wod-
nego w  Sokołowie wykonano dwa nowe 

mostki przy placu zabaw, a on sam został 
oświetlony. Nowe oświetlenie wybudowane 
także na boisku w Pęcicach Małych (łączna 
wartość tych inwestycji – 288. 957,00  zł). 

Jesienią na dwóch strefach rekreacji zo-
stały ustawione plenerowe urządzenia do 
ćwiczeń zawierające drabinki, drążki do 
podociągania, uchwyty, ławeczki i poręcze. 
Przeznaczone są one dla młodzieży i osób 
dorosłych. Urządzenia znajdują się na stre-
fie w  Michałowicach oraz w  Komorowie, 
nad zalewem (wartość zakupu i postawie-
nia urządzeń -  63 399,24 zł).

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Jedną z  większych inwestycji drogowych 

w  tym roku była przebudowa ul. Regulskiej 
w  Michałowicach, jej II etap. Oprócz typo-
wych robót związanych z przebudową ulicy 
były wykonane roboty sanitarne, energe-
tyczne, telekomunikacyjne oraz  oświetle-
niowe.  W  ramach przebudowy wykonano 
także ciąg pieszo–rowerowy wzdłuż ulicy, 
a  także na ul. Aleja Topolowa, od ul. Re-
gulskiej   do cmentarza (wartość inwestycji 
1.300.602,00  zł). W  Michałowicach w  tym 
roku zmodernizowano także ulice boczne 
od ul. Jesionowej (445.650,27 zł), ul. Ra-
szyńską (ostatni odcinek -  423.120,00  zł) 
oraz ul. Jaśminową (287.964,88 zł). W  Ko-
morowie przebudowano ul. Sosnową 
(94.268,54 zł), ul. Śląską (241.003,97 zł), ul. 
Kurpiowską (217.710,00 zł), ul. Kaszubską 
(292.676,04 zł), ul. Kolejową (149.500 zł) i ul. 
Akacjową (520.802,71 zł) oraz ul. Wschodnią 
(288.435,00 zł). W  Granicy zmodernizowa-
no ul. Wendy (192.987,00 zł), ul. Orzecho-
wą (129.560,00 zł) i ul. Warszawską (etap II  
- 704.179,11 zł), natomiast w Michałowicach-
-Wsi – ul. Zgody (1.142.670,00 zł) oraz ul. 
Kasztanową (etap I – 444.030.00 zł). W Opa-
czy-Kolonii przebudowano ul. Św. Antonie-
go (143.446,17 zł). W  Sokołowie zmoderni-
zowano tłuczniem kamiennym ul. Rodzinną 
oraz na części wykonano nowa nawierzchnię 
asfaltową (396.410 zł). Przy nowowiejskiej 
szkole powstał parking (154.000 zł). 

Oprócz przebudowy ulic w  tym roku 
remontowano także chodniki i  wjazdy. 
Zostało wybudowane nowe oświetlenie 
(m.in. w  ul. Parkowej w  Michałowicach-
-Wsi i Opaczy Małej powstała linia kablo-
wa), a  już istniejące modernizowano. Pro-
wadzono prace związane z  odwonieniem 
naszej gminy (przebudowa rowu U1, czy 
wykonanie odwodnienia ul. Czystej w Opa-
czy-Małej). Przebudowano sieć wodocią-
gową w Granicy - w ul. Okrężnej (II etap) 
i  w  ul. Filmowej. Nowa sieć kanalizacyjna 
została wybudowana w  Michałowicach, 
w ul. Słonecznej, natomiast wodociągowa - 
w Regułach, ul. Herbacianej. Zakończył się 
także I etap modernizacji Stacji Uzdatniania 
Wody w Komorowie. 

Jednak niektóre z inwestycji zostaną za-
kończone już w przyszłym roku. A będzie to 
m.in. II etap modernizacji SUW Komorów, 
przebudowa sieci wodociągowej i  kanali-
zacyjnej w ul. Okrężnej w Granicy, budowa 
nowych - w ul. Błękitnej w Michałowicach-
-Wsi oraz w ul. Rekreacyjnej i Szczęśliwej 
w  Granicy. Nowa sieć kanalizacyjna po-
wstaje w Komorowie, w ul. Aleja Starych Lip 
oraz w ul. Starej Drogi i Zielnej, natomiast 
sieć wodociągowa - w Pęcicach, w ul. Pia-
chy. Przebudowywana jest sieć wodocią-
gowa w Granicy, w ul. Reja.  W Regułach 
trwa, finansowana w połowie przez gminę, 
modernizacja drogi powiatowej – ul. Re-
gulskiej (więcej na str.3). W przyszłym roku 
zostanie także zakończona przebudowa 
świetlicy w Opaczy-Kolonii. Nowa świetlica 
powstanie w Nowej Wsi. Rozpoczęto prace 
związane z budową dróg rowerowych w ra-
mach ZIT. Pierwsza trasa powstaje w  Mi-
chałowicach-Wsi, wzdłuż ul. Kasztanowej. 
Niedawno rozpoczęto budowę zadaszenia, 
tzw. balonu, nad boiskiem do piłki nożnej, 
które mieści się przy szkole w Michałowi-
cach. Dzięki temu, bez względu na warun-
ki atmosferyczne, uczniowie i  mieszkańcy 
będą mogli korzystać z  boiska.  Lecz na 
zakończenie tych inwestycji jeszcze chwilę 
poczekamy.   UG 
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Wydarzenia

Obchody Święta Niepodległości

Święto 11 Listopada upamiętnia odzy-
skaną przez Polskę niepodległość i jest 
tym dniem, w  którym Polacy okazują 
swój patriotyzm. Jak co roku z tej oka-
zji odbyły się uroczystości w Michało-
wicach, Granicy, Komorowie, Nowej 
Wsi i Opaczy-Kolonii. W tym roku także 
seniorzy naszej gminy przyłączyli się 
do 99. rocznicy obchodów tego święta. 

Michałowice

Uroczysta msza św. rozpoczęła gminne 
obchody Święta Niepodległości w Mi-

chałowicach, a koncelebrował ją ks. pro-
boszcz Marek Małkiewicz. Dziś jest nam 
łatwiej się jednoczyć niż w czasach, kiedy 
nasi przodkowe musieli walczyć o  wol-
ność i  niepodległość ojczyzny. Ojczyzny, 
która jest dobrem nas wszystkich – mówił 
swojej homilii ks. proboszcz Marek Mal-
kiewicz. Bądźmy wierni naszej wierze, ale 
także ludziom, którzy złożyli ofiarę ze swo-
jego życia za naszą wolność. Bądź wierni 
dziedzictwu intelektualnemu, kulturalne-
mu i duchowemu, które nam pozostawili.  

Zaraz po zakończeniu mszy zebra-
ni w  kościele mieszkańcy naszej gminy 
oraz goście wysłuchali podniosłego kon-
certu pieśni patriotycznych w wykonaniu 
artystów: Anny Potyrały-Listwon – so-
pran, Kamili Malik – skrzypce, Pawła Lip-
nickiego – baryton oraz  Pawła Listwonia 
– instrumenty klawiszowe. Koncert roz-
poczęła niezwykle wzruszającą uwertura 
pochodząca ze znanego serialu „Polskie 
Drogi”, a której autorem jest Andrzej Ku-
rylewicz. Pośród wielu utworów, których 
można było wysłuchać w ten świąteczny 
dzień znalazły się m. in. „Idzie żołnierz 
borem lasem”, „Maki”, „Pieśń rycerska”, 
„Pieśń konfederatów barskich”, „Mazurek 
3.go maja”, „Sygnały”, „Rozkwitały pąki 

białych róż”, „Warszawianka”, „Modlitwa 
o  pokój” i  „O  mój rozmarynie”. Jednak 
największe emocje wzbudziło wspólne 
wykonanie „Roty”, która należy do kano-
nu polskich pieśni patriotycznych i  jest 
jednym z hymnów narodowych Polski. 

Koncert był dla  nas wszystkich swo-
istą podróżą poprzez dzieje naszej oj-
czyzny – mówił wójt gminy Michałowice, 
Krzysztof Grabka, dziękując artystom za 
wzruszający występ. Podziękował tak-
że wszystkim osobom zaangażowanym 
w  organizację uroczystości Święta Nie-
podległości, a  w  szczególności miesz-
kańcom Michałowic-Wsi z sołtys, Adria-
ną Król-Popiel na czele, mieszkańcom 
Opaczy-Kolonii pod przewodnictwem 
radnej, Anny Kamińskiej oraz wolontariu-
szom z Gminnego Centrum Wolontariatu 
pod kierownictwem koordynatora Marka 
Piątkowskiego, którzy w  ramach spo-

łecznej inicjatywy przyczynili się do po-
myślnego przebiegu uroczystości Święta 
Niepodległości.

Ostatnią częścią obchodów był piknik 
niepodległościowy, który jak co roku od-
był się na dziedzińcu kościoła. Były kiełba-
ski i kaszanka z grilla, sławna grochówka 
strażaków z  Nowej Wsi, słodycze, kawa 
i  herbata. Oczywiście nie  mogło również 
zabraknąć przygotowanego przez cukier-
nię Łuksza okolicznościowego tortu, który 
uroczyście pokroili wójt gminy Michałowi-
ce, Krzysztof Grabka i ks. proboszcz Ma-
rek Małkiewicz.  

Wspaniała atmosfera udzieliła się 
wszystkim uczestnikom, a  uśmiech na 
twarzach niech będzie dowodem nie tylko 
na radość z uczestnictwa w tym wyjątko-
wym wydarzeniu, ale przede wszystkim 
radość ze świętowania niepodległości na-
szej ojczyzny.

Komorów

Po raz dziewiąty mieszkańcy Komo-
rowa spotkali się na placu Ignacego 

Paderewskiego, by śpiewem pieśni pa-
triotycznych uczcić rocznicę odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 

  Wydarzenie to organizują komorow-
skie stowarzyszenia: Towarzystwo KO-
MOROWIANIE i Stowarzyszenie Kultural-
ny Komorów w  ramach dotacji gminnej 
dla organizacji pozarządowych z zakresu 
kultury i dziedzictwa narodowego. 

Jak zwykle mieszkańców powitali Mał-
gorzata Pachecka, Witold Błaszczyk 
i  Andrzej W. Jarzyński, którzy prowadzili 
imprezę. Andrzej Jarzyński witając, po-
wiedział: „Już po raz dziewiąty spotykamy 
się, by wspólnym, radosnym śpiewaniem 
oddać hołd naszym rodakom, dzięki któ-
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Wydarzenia

rym 99 lat temu Polska odzyskała nie-
podległość. Symbolem tej walki o własne 
państwo jest bez wątpienia Marszałek 
Józef Piłsudski. Rozumiał on doskonale , 
że naród, który utracił wolność, nie może 
jej inaczej odzyskać, jak tylko drogą walki 
zbrojnej - przez  krew i  ofiarę swych sy-
nów” – powiedział Andrzej Jarzyński.

Do wspólnych śpiewów zachęcał Witold 
Błaszczyk oraz chór „Ad chock”. Śpiewa-

nie pieśni rozpoczęło się od „Pierwszej 
Brygady”, następnie odśpiewano m.in. 
„Pierwszą kadrową”, „Wojenko, wojenko”, 
„Wstąp bracie między strzelce”, „O  mój 
rozmarynie’. Tego dnia wystąpiły również 
przedszkolaki, z  Przedszkola Sióstr Mi-
sjonarek w Komorowie, a  także harcerze 
i uczniowie szkoły w Komorowie.  

We wspólnym śpiewaniu z  mieszkań-
cami Komorowa uczestniczył Krzysztof 

Grabka, wójt gminy Michałowice. Wszyst-
kim podziękował za tak liczne uczestnic-
two w imprezie, a przede wszystkim dzię-
kował za wspaniałą, patriotyczną postawę 
i budowanie wspólnoty.

  Po koncercie wszyscy uczestnicy za-
proszeni zostali do kantyny, a tam czeka-
ły gorące napoje i prawdziwa, żołnierska 
grochówka.

Opacz-Kolonia

Koncert Pieśni Patriotycznej w Opaczy-
-Kolonii, który odbył się 9 listopada, 

rozpoczął obchody Święta Niepodległości 
w naszej gminie. Jak co roku sołtys, Gra-
żyna Grabka wraz z radą sołecką i Kołem 
Emerytów i  Rencistów nr 5 zaprosiła na 
koncert w wykonaniu chórów „Czerwone 
Korale” i „Czerwone Koraliki”.

W  czasach, kiedy o  niepodległość na-
szej ojczyzny trzeba było walczyć, pieśń 
patriotyczna była tym impulsem, który 
niósł żołnierzy idących w bój. Dlatego też 
bardzo często pieśni patriotyczne przyj-
mowały formę marszową. Dawniej towa-
rzyszyły walczącym żołnierzom, a  dziś 
przy okazji patriotycznych uroczystości 
śpiewane są przez całe pokolenia i to za-
równo te starsze, jak i te młodsze. 

Czwartkowy koncert w Opaczy-Kolonii 
jak zawsze zgromadził wielu mieszkań-
ców, którzy wspólnie z artystami zaśpie-
wali znane i wzniosłe pieśni. Wśród wielu 
utworów znalazły się m.in. „Rota”, „My 
pierwsza brygada”, „Pierwsza kadrowa”, 
„Hej chłopcy bagnet na broń”, czy „Przy-
byli ułani pod okienko”.

Zanim jednak rozpoczęło się to niezwy-
kle wspólne śpiewanie wójt gminy Micha-
łowice, Krzysztof Grabka zaprezentował 
zgromadzonym nagrody, jakie w  ostat-
nim czasie chóry kierowane przez Renatę 
Włodarek zdobyły podczas przeglądów 

muzycznych zespołów. W  tym szczegól-
nie cenną nagrodę jaką jest nagroda pu-
bliczności na IV Przeglądzie Muzycznych 
Zespołów Seniorów „Śpiewam bo lubię”.

Jak zawsze wspaniały i podniosły kon-
cert jaki dali artyści z chórów „Czerwone 
Korale” i  „Czerwone Koraliki” wzbudził 
zachwyt publiczności, a każda zaprezen-
towana pieśń była nagradzana gromkimi 
brawami.

Na zakończenie koncertu nie  zabrakło 

również podziękowań, które w imieniu pu-
bliczności artystom złożyła sołtys Grażyna 
Grabka, a oprócz ciepłych słów były rów-
nież słodkie upominki dla  najmłodszych 
artystów z chóru „Czerwone Koraliki”.

Wieczór Pieśni Patriotycznej na stałe 
wpisał się już w kalendarz wydarzeń orga-
nizowanych przez sołectwo, a organizato-
rzy oprócz muzycznej uczty przygotowali 
dla  mieszkańców słodki poczęstunek, 
kawę i herbatę. 

Granica

W  niedzielę, 12 listopada, mieszkań-
cy Granicy spotkali się, aby uczcić 

99. rocznicę odzyskania niepodległo-
ści. Obejrzeli monodram Ego te absolvo 
w  wykonaniu Huberta Kułacza, a  także 
śpiewali pieśni patriotyczne. W wieczorze 
uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy 
Michałowice, z żoną.

Wieczór patriotyczny przygotowali 
radni, a także przewodniczący i członko-
wie Zarządu Osiedla Granica. Zebranych 
mieszkańców powitał Paweł Łąpieś, któ-
ry przypomniał w  kilku słowach historię 
odzyskania przez  Polskę niepodległości, 
a  następnie zaprosił na przedstawie-
nie.  Wystąpił Hubert Kułacz, młody 
aktor w  Łodzi, który zaprezentował mo-
nodram opowiadający wojenną historię 
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Nowa Wieś
Górale z  Beskidu Śląskiego ponownie 

zawitali do Nowej Wsi. Tym razem przy-
czynkiem do wizyty był koncert pieśni pa-
triotycznej z okazji obchodów Święta Nie-
podległości. Koncert, który w wykonaniu 
artystów ze Szczyrku okazał się niezwykle 
wzniosły.

Koncert „Pieśni patriotyczne na gó-
ralską nutę” to wydarzenie prezentujące 
znane utwory w nowej formule. Altówka, 
skrzypce, bas i  instrumenty pasterskie 
w  pieśniach upamiętniających ważne 
wydarzenia historyczne naszej ojczyzny 
sprawiają, że poznajemy je na nowo i na 
nowo odżywa w nas pamięć o nich.

Koncert kapeli Ondraszki ponownie 
wypełnił salę remizy w  Nowej Wsi. Ka-
peli, która jest już znana nowowiejskiej 
publiczności. Ostatni występ górali ze 
Szczyrku dostarczył mieszkańcom wie-
lu wspaniałych wrażeń i  trudno było się 
z nimi rozstać. Nie inaczej było i  tym ra-
zem (więcej na str. 13)

Radna Nowej Wsi i  zarazem przewod-
nicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk wita-
jąc przybyłych mieszkańców podkreśliła, 
iż dzień, w  którym świętujemy niepodle-
głość, to dzień, w którym serce bije nam 
mocniej. To także dzień, w  którym iden-
tyfikujemy się ze wszystkimi pokoleniami 
Polaków, którzy na przestrzeni dziejów 
oddawali swoje życie i  zdrowie w  walce 
o niepodległość naszej ojczyzny.

W  wydarzeniu udział wziął również 
wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grab-
ka, który dołączając się do serdecznego 
powitania przewodniczącej rady gminy, 

życzył mieszkańcom z okazji Święta Nie-
podległości wszystkiego co najlepsze 
i  aby świętowanie niepodległości było 
związane z  radością i  okazją do dumy 
z tego co osiągnęliśmy.

Podczas koncertu kapela Ondraszki za-
prezentowała pieśni: „Gdy naród do boju”, 
„Marsz, Marsz Polonia”, „Hej, hej ułani”, 
„My Pierwsza Brygada”, „Kalina malina”, 
„Jak to na wojence ładnie”, „O  mój roz-
marynie”, „Łącko, łącko zielona”, „Jesz-
cze jeden mazur dzisiaj”, „Piechota”, 
„Przybyli ułan pod okienko”. Dużym prze-
życiem dla  uczestników koncertu było 

wspólne zaśpiewanie z artystami „Roty”, 
która przy góralskim akompaniamencie 
nabrała szczególnego wyrazu.

Święto Niepodległości Polska świętuje 
od morza aż po góry, a 10 listopada moż-
na powiedzieć, że góry przybyły do No-
wej Wsi, więc obchody były wyjątkowe. 
Dodatkową atrakcją koncertu, jaką orga-
nizatorzy przygotowali dla  mieszkańców 
był słodki poczęstunek, który był uzupeł-
nienie tej duchowej uczty.

Koncert „Pieśni patriotycznej na góral-
ską nutę” został sfinansowany z funduszu 
sołeckiego sołectwa Nowa Wieś.

księdza pułkownika Józefa Panasia. Mo-
nodram powstał na podstawie jego pa-
miętnika. Ksiądz pułkownik Józef Panaś, 
kiedy rozpoczęła się I  wojna światowa 
wstąpił do II Brygady Legionów Polskich. 
W  latach 1914 – 1916 w  raz z  legionami 
przeszedł cały szlak bojowy. Za czyny bo-
jowe został odznaczony krzyżem Wirtuti 
Militari i  Krzyżami Walecznych. Na jego 
pamiętnik Hubert Kułat natknął się, gdy 
zgłębiał rodzinny wątek zaangażowania 
w działania wojenne. Dotarł do informacji, 

że jego pradziadek Jan Kułacz również 
walczył o niepodległość Polski w II Bryga-
dzie Legionów Polskich. Tak więc historia 
księdza Józefa Pansia połączyła się z jego 
rodzinną historią – zaangażowaniem jego 
pradziadka w  odzyskanie niepodległo-
ści. Stała się zatem jego historią. Mono-
dram Ego te absolvo w przejmujący spo-
sób pokazuje losy polskich żołnierzy, jak 
również wojenną tułaczkę.

W  drugiej części spotkania uczestnicy 
śpiewali pieśni patriotyczne i  legionowe. 

Zabrzmiała  Rota, Szara piechota, pieśń 
Wojenko wojenko, a  także  Legiony, Bia-
łe róże, O mój Rozmarynie, Przybyli ułani 
pod okienko, Raduje się serce  i wiele in-
nych.   Wystąpił również żołnierz Edward 
Bednarski, który recytował patriotyczne 
wiersze, między innymi:  Mundur żołnier-
ski, Maszeruje żołnierz w pochodzie i inne. 
W  wieczorze rocznicowym uczestniczyło 
wielu mieszkańców Granicy, a  także har-
cerze

Wydarzenia

Związek Emerytów i Rencistów 
Wydarzeniami kończącymi gminne 

obchody 99. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, były dwa spotka-
nia zorganizowane przez seniorów na-
szej gminy. 

17 listopada, w  sali multimedialnej 
urzędu gminy odbył się I  Michałowicki 
Przegląd Piosenki Patriotycznej pt. Bia-
łe róże 2017. Został on zorganizowany 

przez Zarząd Oddziału Rejonowego 
Związku Emerytów, Rencistów i  Inwali-
dów w Michałowicach, na czele z  ‘Ewą 
Adamczyk i  Ryszardem Dutkiewiczem, 
przy współpracy z Renatą Włodarek. 

Na scenie wystąpiły zespoły wokal-
ne:  Czerwone Korale i Czerwone Koraliki 
z Opaczy-Kolonii oraz Michałowiczanka 
z Michałowic, jak również chóry Wesoła 

Chata, Viva Musica i  Seniorki z Warsza-
wy Ursus oraz Rybianie z Raszyna. 

Natomiast, dzień później, Koło nr 2 
Związku Emerytów, Rencistów i  Inwa-
lidów (ZERiI) i  przewodnicząca Teresa 
Sładek zaprosili seniorów z Michałowic 
na koncert pieśni patriotycznej, który 
odbył się w Michałowicach, w sali przy 
ul. Raszyńskiej 34. 
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W trakcie przeglądu i koncertu zespo-
ły zaprezentowały znane pieśni, marsze 
i hymny z lat, kiedy nasi rodacy walczy-
li „za wolność naszą i  waszą”. Wśród 
wielu utworów znalazły się m.in. „My 
pierwsza brygada”, „Ułani, ułani,   „Bal-
lada o rotmistrzu Pileckim” „Białe róże” 
Pieśni, które dawniej niosły żołnierzy do 
boju, a dziś przypominają nam o ich czy-
nie i krwi, którą przelali za wolność i nie-
podległość naszej ojczyzny.

Występy seniorów zgromadził szeroką 
rzeszę widzów, a wśród nich nie zabra-
kło wójta gminy Michałowice, Krzysztofa 
Grabki wraz z małżonką, przewodniczą-
cej rady gminy Elżbiety Biczyk, jak rów-
nież radnego Eugeniusza Hanca. 

Spotkanie z  pieśnią patriotyczną 
wprowadziło jego uczestników w  czas 
wspomnień i rozmów związanych z od-
wagą i bohaterstwem walczących o nie-
podległość. Niepodległość, którą na 123 
lata Polska straciła. Ten fakt podkreślał 
również w  swoich wystąpieniach wójt 
gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, 
który życząc zebranym wszelkiej po-
myślności z  okazji niedawnego Święta 

Niepodległości powiedział, że musimy 
z dużym zapasem odrobić lata zniewo-
lenia i cieszyć się z każdego dnia wolno-
ści i niepodległości naszej ojczyzny.

Podczas spotkań nie zabrakło również 
wspólnego śpiewania artystów z  pu-
blicznością, co jak się okazało sprawiło 
wszystkim wiele radości. 

 I Michałowicki Przegląd Piosenki Pa-
triotycznej pt. Białe róże 2017 został 
zorganizowany w  ramach dotacji gmin-
nej dla organizacji pozarządowych. Or-
ganizatorzy, Zarząd Rejonowego ZERiI 
przygotował dla każdego z uczestników 
pamiątkowy medal. Zespoły w podzięko-
waniu za udział w przeglądzie otrzymały 
statuetkę, natomiast kierownicy arty-
styczni chórów – dyplomy uznania. Na 
zakończeniu podczas wspólnego śpie-
wania pieśni „Jak długo w naszych ser-
cach”, na salę został wniesiony okazjo-
nalny tort, którym następnie częstowano 
uczestników.

Beata Izdebska-Zybała   
Mariusz Marcysiak 

Wydarzenia

Koniec sezonu systemu Rower Gminny 2017
Do końca listopada można było wypo-
życzać rowery Veturilo w naszej gminie. 
Rowery powrócą wiosną.

W  tym roku na terenie naszej gminy 
można było korzystać z  6 samoob-

sługowych wypożyczalni (w  2016 r. - były 
3) i 57 rowerów. Jako jedyni na Mazowszu 
mieliśmy możliwość wypożyczenia fami-
lijnego roweru typu cargo. To trzykołowce, 
w których między przednimi kołami umiesz-
czono skrzynię, a w niej składane ławeczki 
i  pasy bezpieczeństwa. Można nimi bez-
piecznie przewieźć nawet czworo dzieci.

W  naszym systemie zarejestrowało 
się 760 osób, skorzystało jednak z nie-
go również ponad 1200 użytkowników 
zarejestrowanych w  innych systemach 
Nextbike.

W  mijającym sezonie z  michałowic-
kich rowerów użytkownicy skorzystali 
ponad 8500 razy. Najpopularniejszymi 
miesiącami pod względem liczby wy-
pożyczeń były czerwiec i  lipiec, kiedy 
miesięczna liczba wypożyczeń przekro-
czyła 1,5 tys.  Najpopularniejszymi sta-
cjami Roweru Gminnego Michałowice 
były: Komorów WKD, WKD Michałowice 
i  Opacz WKD. Natomiast najpopular-
niejsze trasy to przejażdżki z Komorów 
WKD do Zalewu Komorowskiego i z po-
wrotem.

Zimowa przerwa to czas na przegląd 
rowerów, ich serwis, wymianę uszko-
dzonych elementów. O  to wszytko za-
dba operator, firma Nextbike Polska.

 Veturilo to największy w Polscei piąty 
co do wielkości system rowerowy w Eu-

ropie. Dostępny jest m.in. w Warszawie, 
Grodzisku Mazowieckim, Konstancinie 
i Piasecznie. W mijającym sezonie miej-
skie systemy rowerowe Nextbike Polska 
testowały także m.in. Siedlce i  Prusz-
ków. UG 
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Wydarzenia

Recital Zbigniewa Zamachowskiego

Recital Zbigniewa Zamachowskiego 
w  sali multimedialnej urzędu gminy 
był pełen niespodzianek. Aktor za-
prezentował się w  nowej „odsłonie” 
- muzyka grającego na wielu instru-
mentach, a  także, w  jednym z utwo-
rów, na scenie towarzyszyła mu cór-
ka, Maria.

Zbigniewa Zamachowskiego więk-
szość z nas zna z dużego ekranu i te-

atralnej sceny. Większość także wie, że 
jest wspaniałym śpiewającym aktorem. 

Jednak recital Zbigniewa Zamachow-
skiego w  sali multimedialnej dla  wielu 
był pewnym zaskoczeniem, gdyż aktor 
zaprezentował się także jako muzyk gra-
jący m.in. na gitarze i  instrumencie kla-
wiszowym.

W programie recitalu znalazły się utwo-
ry autorskie Zbigniewa Zamachowskie-
go m.in. „W małym miasteczku”, a  także 
„Credo życiowe”, które zapewne nie jed-
na z  osób będących na widowni uznała 
za swoje.

Znakomite umiejętności interpretacyj-

ne to znak szczególny artysty, więc wy-
słuchanie piosenek tak znanych twórców 
jak Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynar-
ski, Jaromir Nohavica, Jeremi Przybora 
i  Jerzy Wasowski było prawdziwą ucztą 
dla  zgromadzonej w  sali multimedial-
nej publiczności. W recitalu nie zabrakło 
również utworu pochodzącego z przed-
stawienia Teatru Syrena „Zamach na Mo-
Carta”.

Dużą niespodzianką jaką dla publiczno-
ści przygotował Zbigniew Zamachowski 
był występ artysty z córką Marią. Wspól-
nie zaśpiewali niezwykłą kołysankę Jere-
miego Przybory i  Jerzego Wasowskiego 
„Dobranoc, już czas na sen”.

Sennie jednak na recitalu Zbigniewa Za-
machowskiego nie było. Oprócz piosenek 
przy których akompaniował Roman Huda-
szek, artysta zaprezentował również swój 
talent kabaretowy, opowiadając anegdoty 
zaczerpnięte z własnych doświadczeń ży-
ciowych i aktorskich.     

Publiczność z zachwytem słuchała reci-
talu i nagradzała artystę gromkimi brawa-
mi po każdym utworze. Za zakończenie 
nie obyło się także bez bisów. 

Podziękowania w  imieniu publiczności 
złożyli Krzysztof Grabka, wójt gminy Mi-
chałowice i  Elżbieta Biczyk, przewodni-
cząca rady gminy.  

Recital Zbigniewa Zamachowskiego, 
który odbył się 29 października, został 
zorganizowany przez  Stowarzyszenie 
K40 w ramach dotacji gminy Michałowice 
dla organizacji pozarządowych. 

 Mariusz Marcysiak 

Instrukcja obsługi kobiety według Anny Dereszowskiej
Czy istnieje poradnik jak postępować 
z kobietą? Gdzie można dostać skróco-
ną wersję encyklopedii na temat kobiet, 
tak aby mogła się zmieścić w kieszeni? 
Otóż nic takiego nie istnieje, a  swoją 
wersję relacji damsko męskich na sce-
nie sali multimedialnej Urzędu Gminy 
Michałowice zaprezentowała Anna De-
reszowska.

Anna Dereszowska, to niezwykła ak-
torka filmowa i  teatralna. Wystąpi-

ła w  takich filmach jak: „Pitbul”, „Sęp”, 
„Lejdis”, „Świadek koronny”, „Niebez-
pieczne kobiety” czy „Porady na zdrady”. 
Artystka jest również aktorką dubbingo-
wą, a swojego głosu użyczała postaciom 
Marii Hill w „Kapitan Ameryka” oraz Ra-
chel w „Cziłała z Beverly Hills”. Jej głos 
często można usłyszeć dzięki audiobo-
okom oraz  na koncertach zespołu Ma-
china Del Tango, z którym współpracuje 
od wielu lat.

Niedziela, 15 października. Tego dnia 

sala multimedialna urzędu gminy ponow-
nie wypełniła się miłośnikami talentów pol-
skich artystów. Na wytęp Anny Dereszow-

skiej zaprosił wójt gminy Michałowice, 
Krzysztof Grabka oraz  przedstawicielka 
Stowarzyszenia K40, Lucyna Kowalska.
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Wydarzenia

„Pamiętnik liryczny” Magdaleny Zawadzkiej

Kolejnym niezwykłym wydarzeniem jakie 
odbyło się w sali multimedialnej Urzędu 
Gminy Michałowice był koncert Magda-
leny Zawadzkiej pt. „Pamiętnik liryczny”.

„Pamiętnik liryczny” to autorski spek-
takl aktorki teatralnej i  filmowej, 

która od wielu lat obdarowuje nas moż-
liwością podziwiania swojego talentu. Jej 
wielbicieli nie zabrakło również w niedzie-
lę, 3 grudnia, którzy wypełnili salę multi-
medialną urzędu.

Zanim jednak na scenie pojawiła się 
artystka zebranych gości powitali organi-
zatorzy wydarzania wójt gminy Michało-
wice, Krzysztof Grabka oraz  wiceprezes 
Stowarzyszenia K40, Lucyna Kowalska. 
Jako, że koncert Magdaleny Zawadzkiej 
był ostatnim wydarzeniem jakie odbyło się 
przed zbliżającymi się świętami Bożego 
Narodzenia, nie  zabrakło również życzeń 
radości, ciepła i rodzinnej atmosfery.

Rola Basi w  filmach o  „Przygodach 
pana Michała” to chyba najczęściej koja-
rzona z aktorką rola. Jednakże tym razem 
niedzielny koncerty to zupełnie inna od-
słona tej znakomitej artystki. Piosenki au-
torstwa Hemara, Młynarskiego, Przybory, 
Wasowskiego, Matuszewskiego, Tuwima 
i  Derfela to tylko część spektaklu, który 
okraszony wspomnieniami i  anegdotami 
z życia artystki, wypełnił ponad półtorago-
dzinny występ. Występ, któremu akompa-
niował wybitny pianista i  instrumentalista 
Marcin Mazurek.

W trakcie koncertu nie zabrakło również 
wspomnień artystki o  Gustawie Holoub-
ku, a były to opowieści o pięknej historii 
miłości, wspólnej pracy i życiu.

Choć tytuł koncertu mógł sygnalizować, iż 
jego formuła będzie refleksyjna, melancholij-
na, czy też sentymentalna, to bez wątpienia 
publiczność wielokrotnie miała okazję do 
śmiechu i wspaniałej zabawy, a każdy utwór 
i monolog nagradzała gromkimi brawami. To 
był naprawdę wspaniały wieczór.

Po koncercie w  imieniu publiczności 
specjalne podziękowania artystom prze-
kazali wójt gminy Michałowice, Krzysztof 
Grabka oraz przewodnicząca rady gminy, 
Elżbieta Biczyk.

Koncert Magdaleny Zawadzkiej został 
zorganizowany przez  Stowarzyszenie 
K40 w ramach dotacji gminy Michałowice 
dla organizacji pozarządowych.

 
 Mariusz Marcysiak 

W trakcie występu artystki publiczność 
wysłuchała jej własnych aranżacji nieza-
pomnianych przebojów polskiej piosenki. 
„Sing sing”, „Miłość ci wszystko wyba-
czy”, „Na pierwszy znak” i  „Sex Appeal” 
to w  zasadzie kompendium wiedzy ży-
ciowej. Brzmi poważnie, ale z pewnością 
tak niebyło. Kto nie był musi uwierzyć na 

słowo, ponieważ niedzieli występ Anny 
Dereszowskiej był pełen zwrotów akcji 
okraszonych błyskotliwym i  oryginalnym 
komentarzem będącym jednocześnie żar-
tobliwą formą poradnika dla pań i panów.

Doskonały kontakt Anny Dereszowskiej 
z michałowicką z publicznością spowodo-
wał, że trudno było się rozstać z artystką. 

Podziękowania w imieniu publiczności za 
wspaniały wieczór złożył wójt gminy Mi-
chałowice oraz przewodnicząca rady gmi-
ny, Elżbieta Biczyk.

Recital Anny Dereszowskiej został zor-
ganizowany przez  Stowarzyszenie K40 
w ramach dotacji gminy Michałowice. 

 Mariusz Marcysiak 

Jan Stanisław Zychowski
Komorów
ur. 20 września 
waga 4170 g, wzrost 58 cm

Nowi mieszkańcy gminy

Tymoteusz Ciechomski
Sokołów
ur. 27 września
waga 3790 kg, wzrost 60 cm

Sprostowanie 
W poprzednim wydaniu Biuletynu, w arty-
kule Uroczystości w  Pęcicach na str. 16, 
błędnie zostało zamieszczone imię i nazwi-
sko jednej z laureatek konkursu, który od-
bywał się w ramach XIV Rajdu Pęcickiego. 

Prawidłowo powinno być:
Laureaci konkursu plastycznego
II miejsce – Natalia Piontke – Nowa Wieś
Uczennicę oraz jej rodziców przepraszamy 
za powstały błąd. 
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Wydarzenia

Dzień Seniora 2017

Corocznie w drugiej połowie paździer-
nika organizowany jest Gminny Dzień 
Seniora. Tegoroczna uroczystość odby-
ła się 22 października.

Wzorem lat ubiegłych na zaprosze-
nie Zarządu Oddziału Rejonowego 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów (PZERiI) hotel Venecia Palace 
gościł seniorów naszej gminy.

Już 613 członków liczą koła PZERiI 
działające na terenie naszej gminy – mówił 
wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grab-
ka. Spotkania i wydarzenia organizowane 
dla seniorów z gminy Michałowice spoty-
kają się z entuzjastycznym przyjęciem i są 
istotnym elementem scalającym lokalną 
społeczność. Stowarzyszanie się w orga-
nizacjach i podejmowanie inicjatyw stało 
się wizytówką naszych seniorów. W mikro 
skali mamy tu doskonały przykład społe-
czeństwa obywatelskiego. Seniorzy usły-
szeli z ust wójta wiele życzeń i nie zabra-
kło w nich także tych związanych z dalszą 
aktywnością i uczestnictwem w życiu kół 
oraz społeczności senioralnej. Do życzeń 
wójta dołączyła się również przewodni-
cząca rady gminy, Elżbieta Biczyk.

Elżbieta Ostrowska – przewodnicząca 
Zarządu Głównego PZERiI  i Janusz Czyż 
– przewodniczący Oddziału Okręgowego 
PZERiI w Warszawie w swoim wystąpie-
niu podkreślili zaangażowanie zrzeszo-
nych w  kołach emerytów. Były również 
słowa uznania i podziękowania za pomoc 
i pracę samorządu naszej gminy na rzecz 
seniorów. 

Odznaczenia i dyplomy za wkład i pra-
cę otrzymali: Ewa Adamczyk – przewod-
nicząca Zarządu  Oddziału Rejonowego 
PZERiI w Michałowicach, Aleksandra Pyz-
-Szukalska – skarbnik  Oddziału Rejono-
wego PZERiI w Michałowicach , Szczepan 
Dutkiewicz – sekretarz, Oddziału Rejono-
wego PZERiI w  Michałowicach;  Teresa 
Sładek - przewodnicząca Koła PZERiI 
w Michałowicach, Elżbieta Gospodarczyk 
-  przewodnicząca Koła PZERiI w  Nowej 

Wsi, członkowie michałowickiego koła - 
Daria Stachura, Leokadia Deliś i Elżbieta 
Czarnecka oraz członkowie Koła z Nowej 
Wsi - Stanisław Nyc, Krystyna Bilińska, 
Danuta Krajewska i Zofia Laskowska.

W  imieniu samorządu podziękowa-
nia  odebrali wójt, Krzysztof Grabka 
oraz  przewodnicząca rady, Elżbieta Bi-
czyk. 

Jak  co roku w trakcie obchodów Dnia 
Seniora wójt gminy, Krzysztof Grabka po-
dziękował wszystkim działającym na tere-
nie naszej gminy kołom PZERiI, których 
przypomnijmy aktualnie jest 9. Podzię-
kowania w  imieniu wszystkich członków 
odebrali przewodniczący: Ewa Adamczyk 
– Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI, 
Henryk Rybkowski – Koło nr 1 z Komoro-
wa, Teresa Sładek – Koło nr 2 z  Micha-
łowic, Elżbieta Gospodarczyk – Koło nr 3 
z Nowej Wsi, Barbara Jaśkowiec – Koło nr 
4 z Reguł, Anna Taras – Koło nr 5 z Opa-
czy-Kolonii, Ryszard Dutkiewicz – Koło 
nr 6 z  Granicy, Urszula Skwierczyńska – 

Koło nr 7 z sołectwa Komorów, Grzegorz 
Biedrzycki – Koło nr 8 z Sokołowa Roman 
Woźniak – Koło nr 9 z Pęcic Małych. 

Uroczystości w  hotelu Venecia Palace 
uświetnił występ gminnych chórów „Czer-
wone Korale” kierowanego przez Renatę 
Włodarek oraz  „Michałowiczanka” pod 
dyrekcją Piotra Gwiazdeckiego. Przepięk-
ne piosenki, które wszyscy znamy do-
starczyły seniorom wiele radości i  okazji 
do wspólnego śpiewania. Ze specjalnym 
programem artystycznym wystąpiły rów-
nież panie z  koła emerytów i  rencistów 
z Nowej Wsi.

Ostatnim punktem obchodów była nie-
zapomniana zabawa taneczna, w  której 
nie zabrakło konkursów i zabaw z wodzi-
rejem Jakubem Skalmierskim z grupy DJ 
Show.  

Gminny Dzień Seniora został zorganizo-
wany w ramach gminnej dotacji dla orga-
nizacji pozarządowych. 

 Mariusz Marcysiak 

Jubileusz par małżeńskich
Wójt gminy Michałowice, Krzysztof 
Grabka uhonorował 11 par małżeń-
skich, które w tym roku obchodzą „Zło-
te Gody”.

50 lat nieprzerwanego pożycia mał-
żeńskiego zasługuje na szczególną 

oprawę, dlatego też wzorem lat ubiegłych 
podczas uroczystości Gminnego Dnia Se-
niora odbyło się uhonorowanie jubilatów 
Medalem za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie przyznawanym przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej.
Złote Gody to niezwykłe wydarzenie 

nie tylko dla małżonków, ale także dla ich 
rodzin i  przyjaciół. 50 lat to czas, który 
niekiedy niesie radość, a  niekiedy życio-
we zawieruchy. W rozmowach z  jubilata-
mi można było usłyszeć jedną, ale jakże 
cenną radę na tak długi i  trwały związek 
- zaufanie i  wyrozumiałość to podstawą 
małżeństwa. Jubilaci podkreślali to, iż 
z każdym wspólnie przeżytym rokiem łą-
czy ich coraz większa miłość. W każdym 

związku są wydarzenia, które cementują 
małżeństwo – narodziny dzieci, radości 
z  ich sukcesów, dzień, w którym zostaje 
się dziadkami.

Radości i wzajemnej miłości z pewno-
ścią nie  można było odmówić tegorocz-
nym jubilatom, wśród których 22 paź-
dziernika uhonorowani medalami zostali:
• Państwo Halina i Władysław Bednar-

kowie z Michałowic
• Państwo Mirosława i Kazimierz Bzde-

lowie z Michałowic
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Ondraszki, haj!
A trzech ich było szczyrkowskich górali 
i jedno góralka. Z samiutkiego Szczyrku 
do Nowej Wsi przyjechała z koncertem 
muzyki góralskiej kapela Ondraszki.

W  sobotę, 14 października, remiza 
przy ul Głównej ponownie wypełniła 

się mieszkańcami Nowej Wsi, którzy na 

zaproszenie radnych, sołtysa i  rady so-
łeckiej przybyli na ten wyjątkowy i jedyny 
w swoim rodzaju koncert.

Zebranych gości powitała Elżbieta Bi-
czyk, przewodnicząca rady gminy, która ży-
cząc wszystkim wspaniałej zabawy zapro-
siła na koncert. Na widowni zasiadł również 
wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka.

Ondraszki to kapela, która jak mówią 
jej muzycy powstała w 1990 roku z po-
trzeby serca, a  śpiewają i  grają tak jak 
publiczność tańczy. Drugich takich ni ma 
nigdzie na calutkim Bożym świecie. Już 
te słowa dowodzą, że ich koncerty to 
spora dawka wspaniałej, góralskiej mu-
zyki i  góralskiego humoru. Tak właśnie 
było w  sobotni wieczór w  Nowej Wsi, 
a kto nie był nich żałuje. Było skocznie, 
zabawnie i smacznie. Tak, tak smacznie, 
ponieważ w  przerwie między pierwszą 
i  drugą częścią koncertu organizatorzy 
przygotowali dla  publiczności pyszną 
niespodziankę. Były nią gołki, czyli po 
prostu oscypki.

W repertuarze kapeli znalazły się zarów-
no tradycyjne utwory muzyczne regionu 
Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, Podha-
la, Karpat, jak również piosenki biesiadne 
i  własne kompozycje. Kapela koncertuje 
w  kraju i  za granicą, a  ich płyta „Kółec-
ka sie łobracajom” to ciekawy pomysł na 
przedłużenie tego klimatu i możliwość ob-
cowania z góralskim folklorem.  

Jesteśmy ciekawi innego świata, choć-
by tego nie  całkiem odległego. Dlatego 
Ondraszki bardzo szybko zyskały sym-
patię publiczności i z trudem było się roz-
stać, gdy przyszedł koniec koncertu. 

Koncert kapeli Ondraszki został finan-
sowany z  funduszu sołeckiego sołectwa 
Nowa Wieś. Mariusz Marcysiak 

• Państwo Krystyna i Bogumił Łyszczowie 
z Michałowic

• Państwo Stefania i Stefan Obszarscy 
z Komorowa

• Państwo Alicja i Zygmunt Osiejewscy 
z Komorowa

• Państwo Maria i  Andrzej Racięccy 
z Komorowa

• Państwo Halina i  Jan Ślęzakowie 
z Michałowic

• Państwo Józefa i Stefan Ślusarczykowie 
z Granicy

• Państwo Jadwiga i Ignacy Tomaszkowie 
z Komorowa

• Państwo Agnieszka i Roman Woźnia-
kowie z Pęcic Małych.

Dodatkowo jedna para małżeńska, Pań-
stwo Maria i Tadeusz Marczakowie z Mi-
chałowic, która oczekuje na przyznanie 
medalu, otrzymała pamiątkową tabliczkę 
oraz dyplom. 

Wszystkim jubilatom życzymy wielu ko-
lejnych lat wspólnego życia w zdrowiu, ra-
dości i wzajemnej miłości. Życzymy rów-
nież rodzinnego ciepła i pogody ducha.

Odznaczenie Medal za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie jest przyznawane parom, 
które co najmniej 50 lat przeżyły w jednym 

związku małżeńskim. Odznaczenie nadaje 
prezydent RP, na wniosek wojewody, który 
kieruje otrzymane od gmin dokumenty zło-
żone przez samych zainteresowanych bądź 
rodziny. W naszej gminie wniosek wraz ze 

skróconym odpisem aktu zawarcia związku 
małżeńskiego oraz kserokopiami dowodów 
osobistych składane są w Urzędzie Gminy 
Michałowice - stanowisko spraw obywatel-
skich.  Mariusz Marcysiak 
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Wieczór pieśni Bułata Okudżawy

Cóż to był za wieczór! Najpiękniejsze 
pieśni i ballady Bułata Okudżawy w wy-
konaniu artystów z  Łódzkiego Teatru 
Piosenki wypełniły koncert, który w nie-
dzielę, 19 listopada odbył się w świetli-
cy w Opaczy-Kolonii.

Tego dnia świetlica przy Ryżowej 90 
ponownie gościła mieszkańców so-

łectwa, którzy jak zawsze dopisali i  wy-
pełnili ją do ostatniego miejsca. Gości 
powitała i  na koncert zaprosiła sołtys, 
Grażyna Grabka, która wraz z radą sołec-
ką zorganizowała to niezwykłe wydarze-
nie. Niezwykłe, ponieważ piosenki Bułata 
Okudżawy towarzyszą nam już od wielu 
pokoleń, a sam bard jest w Polsce bardzo 
popularny.

Koncertu wysłuchał wraz z  mieszkań-
cami wójt gminy Michałowice, Krzysztof 
Grabka.

Program jaki na tę okazję przygotowa-
li artyści Łódzkiego Teatru Piosenki to 
kwintesencja słowiańskiej duszy. Ballady 
i  pieśni liryczne to znak rozpoznawczy 
nie  tylko Bułata Okudżawy, dlatego też 
w repertuarze znalazły się również pieśni 
i romanse innych rosyjskich autorów.

Ponad godzinny niedzielny koncert 
w  Opaczy-Kolonii był wyjątkowym wy-
darzeniem, a  artyści Łódzkiego Teatru 
Piosenki, którzy wystąpili w  składzie Mi-
chał Maj Wieczorek – śpiew, Rafał Rybak 
– piano i Rafał Rydyger – skrzypce dostar-
czyli publiczność wielu niezapomnianych 

wrażeń. Artyści wykonali takie utwory 
jak Pieśń gruzińska”, „Piosenka o papie-
rowym żołnierzyku”, „Modlitwa”, „Alek-
sander Siergiejewicz Puszkin”, „Dopóki 
ziemia się kręci”, „Balonik”, „Wybaczcie 
piechocie”, „Trzy miłości”, a  także inne 
znane wszystkim utwory, jak choćby „Ka-
linki”, czy „Oczy czornyje”.

W  trakcie koncertu nie  zabrakło rów-
nież wspólnego śpiewania artystów z pu-
blicznością, która  zachwytem wysłuchała 

wszystkich utworów i nagradzała artystów 
gromkimi brawami. Na zakończenie 
nie obyło się także bez bisów.

Niedzielny koncert zakończyły podzię-
kowania dla artystów, które w imieniu pu-
bliczność złożyły sołtys Grażyna Grabka 
oraz radna, Anna Kamińska.

Wieczór pieśni Bułata Okudżawy został 
sfinansowany z  funduszu sołeckiego so-
łectwa Opacz-Kolonia,

 Mariusz Marcysiak 

„Ławeczka” Aleksandra Gelmana

Nieustana gra pozorów i życiowe zawi-
rowania dwójki bohaterów były tema-
tem kameralnej opowieści pt. „Ławecz-
ka”, którą to opowieść mieszkańcy 
osiedla Michałowice obejrzeli w  nie-
dzielę 5 listopada.

Sztuka współczesnego rosyjskiego 
dramaturga Aleksandra Gelmana od 

wielu lat cieszy się dużym zainteresowa-
niem i często gości na scenach polskich 
teatrów. Tym razem nie  w  teatrze, a  na 
scenie sali multimedialnej Urzędu Gminy 

Michałowice  można było zobaczyć losy 
bohaterów tej ciekawej opowieści. W ro-
lach głównych wystąpili: aktorka, Izabela 
Noszczyk, która za sprawą spektaklów 
„Związek otwarty” i  „Shirley Valentine” 
znana jest już michałowickiej publiczno-
ści oraz  Dariusz Taraszkiewicz –   aktor, 
śpiewak, reżyser. Absolwent Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu i PWST w Kra-
kowie.

W imieniu Zarządu Osiedla Michałowice 
na spektakl zaprosiła mieszkańców prze-
wodnicząca, Beata Rycerska, a  na wi-
downi był również obecny wójt gminy Mi-
chałowice, Krzysztof Grabka z małżonką.

Bohaterowie sztuki są przeciętnymi 
ludźmi. Ona, Wiera – kontroler jakości 
w fabryce skarpet. On – Fiodor – kierowca 
podmiejskich autobusów. Dwójka bohate-
rów, którzy nie są już pierwszej młodości 
i  obydwoje są z  solidnym bagażem ży-
ciowych doświadczeń. Ich przypadkowe 
spotkanie na tytułowej ławeczce staje 
się poruszającą opowieścią o  potrzebie 
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Elvis Presley – koncert w Granicy
W  cyklu Granica Sunday Festival od-
był się w świetlicy koncert zatytułowa-
ny Elvis. Krzysztof Janowski śpiewał 
wszystkie znane, jak również mniej 
znane, piosenki króla rock and rolla – 
Elvisa Presleya. Mieszkańcy bawili się 
znakomicie.

Krzysztof Jankowski, artysta z  Łodzi, 
przygotował wspaniały show. Począ-

tek koncertu to Elvis Presley – młody, pro-
mienny i  czarujący w ciemnym kostiumie. 

Następnie Krzysztof Jankowski śpiewał 
piosenki dojrzałego artystycznie Elvisa, 
nie  tylko najpopularniejsze utwory: Love 
Me Tender, Can’t Help Falling In Love, Ja-
ilhouse Rock, ale także wykonał wspania-
ły utwór Franca Sinatry My way. I  trzecia 
odsłona wielkiego króla rock and rolla – to 

lata 70. Łódzki artysa wspomniał wspa-
niały koncert Elvisa Presleya na Hawajach 
z  1973 roku, koncert transmitowany był 
na żywo przez  satelitę na całym świecie, 

przez  co obejrzało go ponad miliard wi-
dzów w ponad 40 krajach. Show było naj-
droższym przedstawieniem rozrywkowym 
w tamtym czasie, kosztując 2,5 mln USD. 
Wtedy Presley zaśpiewał m.in.  Hound 
Dog, What Now My Love, Fever, Welcome 
To My World. I jak zwykle zakończył koncert 
utworem Can’t Help Falling In Love dedy-
kując go swojej byłej żonie Priscilly.

Podczas niedzielnego koncertu w Grani-
cy również Krzysztof Jankowski zakończył 
piosenką Can’t Help Falling In Love. Zgro-
madzona publiczność była oczarowana 
występem artysty, który śpiewał piosenki 
Presleya z wielkim talentem, a  także zna-
komicie naśladował jego ruch sceniczny, 
gesty i  zachowanie. Image wielkiego kró-
la rock and rolla w wykonaniu Krzysztofa 
Jankowskiego był perfekcyjny. Warto pod-
kreślić, że żona Sylwia jest autorką kostiu-
mów, to ona zadbała o każdy szczegół ko-
stiumu i dodatków, a efekt był piorunujący!

W  imieniu publiczności podziękowania 
dla  artysty za wspaniały wieczór złożył 
wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grab-
ka oraz  radni, Agnieszka Paradowska 
i Przemysław Majtyka. 

Organizatorami koncertu byli radni 
z  Granicy oraz  Zarząd Osiedla Granica. 
Koncert  został sfinansowany z  funduszu 
osiedla Granica. 

  Beata Izdebska-Zybała 

miłości, stabilizacji, a  jednocześnie chęci 
bycia adorowanym i uwodzonym. Ta opo-
wieść to również próba ukazania obaw 
przed otwarciem się przed drugą osobą 
i akceptacją. Jednak czas i umiejętne po-
dejście sprawiają wyzbycie się kolejnych 

masek oraz doprowadzają do pełnej od-
słony i prawdy o sobie.

Świetna gra aktorska Izabeli Nosz-
czyk i  Dariusza Taraszkiewicza zyskała 
aplauz zgromadzonej publiczność, a nie-
dzielny spektakl został wyreżyserowany 

przez Roberta Czechowskiego, a za jego 
produkcję i obsługę techniczna był odpo-
wiedzialny Sebastian Nowicki.

Spektakl „Ławeczka” został sfinanso-
wany z funduszu osiedla Michałowice.

 Mariusz Marcysiak 

Nie pal śmieci - chroń zdrowie i środowisko 
W związku z trwającym sezonem grzew-
czym przypominamy o  zakazie palenia 
śmieci (odpadów komunalnych) w domo-
wych piecach i kotłowniach, jak również 
na powierzchni ziemi.

Palenie śmieci  jest nie tylko niezgodne 
z prawem, ale również szkodliwe dla 

zdrowia i środowiska naturalnego. 
Przy paleniu śmieci do atmosfery, gle-

by i  wody przedostaje się wiele metali 
ciężkich (m.in. toksyczny ołów i  kadm), 
trujący tlenek węgla i  tlenek azotu, dwu-
tlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, 
rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje 
te zanieczyszczają nasze najbliższe oto-
czenie i mają negatywny wpływ na nasze 
zdrowie.

Oprócz tego dochodzi do osadzania się 
w  przewodach kominowych tzw. sadzy 
mokrej, którą bardzo trudno usunąć, a jej 
nadmiar może spowodować zapalenie się 
przewodu kominowego i  przyczynić do 
pożaru domu.

Nie wolno spalać m. in.:
• plastikowych pojemników i butelek po 

napojach,
• zużytych opon, innych odpadów 

z gumy,
• przedmiotów z tworzyw sztucznych,
• elementów drewnianych pokrytych la-

kierem,
• sztucznej skóry,
• opakowań po rozpuszczalnikach czy 

środkach ochrony roślin,
• opakowań po farbach i lakierach,

• pozostałości farb i lakierów,
• plastikowych toreb
• papieru bielonego

UG 

www.michalowice.pl
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JEST 
TO NIEZGODNE
Z PRAWEM

Spalenie
śmieci
w domowych
piecach i na
powierzchni
ziemi jest 
szkodliwe 
dla zdrowia
i środowiska
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Dobro czyń, wolontariuszem bądź!

Jak co roku z  okazji Międzynarodo-
wego Dnia Wolontariusza w  sali mul-
timedialnej Urzędu Gminy odbyła się 
uroczysta gala na cześć działających 
na terenie naszej gminy wolontariuszy 
i wolontariatów.

Uroczysta gala, która w tym roku od-
była się 25 listopada była doskona-

łą okazją, by pokazać, jak wielką rolę 
odgrywa wolontariat i  zaangażowanie 
w pracę społeczną na rzecz innych. To 
również doskonały czas dla  samych 
wolontariuszy, którzy mogą się po-
chwalić zrealizowanymi projektami i  ini-
cjatywami. Dla wielu taka prezentacja 
to nie  małe wyzwanie, czasem nawet 
większe niż pomoc, którą niosą. Ponie-
waż to, co robią, robią z potrzeby serca 

i  chęci pomocy inny ludziom, a nie dla 
nagród i sławy.

Wzorem ubiegłych lat gala z  okazji 
Dnia Wolontariusza to także okazja do 
specjalnych podziękowań i  wyróżnień 
dla  najbardziej zaangażowanych. Wy-
różnień, które na podstawie nadesła-
nych przez mieszkańców i różne organi-
zacje zgłoszeń są nadawane przez wójta 
gminy Michałowice.

Wójt gminy Michałowice, Krzysztof 
Grabka wręczając wyróżnienia podkre-
ślił, iż działalność wolontariatu leży mu 
bardzo na sercu i  jako przykład podał 
działania, które sam wykonywał w wol-
nym czasie na rzecz rozwiązania trud-
ności związanych z  funkcjonującym 
w bliskim sąsiedztwie naszej gminy lot-
niskiem. W wielu przypadkach nie cho-

dzi o sprawy rzeczowe, czy finansowe, 
a o czas i zapał, co jest nie do przece-
nienia. Nie rzadko jest to czas kosztem 
życia rodzinnego, dlatego też wszystkim 
należą się szczególne podziękowania za 
poświęcony czas, zaangażowanie i mo-
tywację, bez czego tych wielu wspania-
łych inicjatyw nie  udałoby się zrealizo-
wać. Podczas tegorocznej gali zostało 
wyróżnionych 28 wolontariuszy i 4 grupy 
wolontariackie. 

Ze względu na ramy czasowe w trak-
cie prezentacji można było poznać tylko 
części z tego, co udało się zrobić w mi-
nionym roku, a  swoje dokonania za-
prezentowali m.in. uczestnicy projektu 
„Pokój zagadek Pani Marii” oraz człon-
kowie Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej z Nowej Wsi.

Po części oficjalnej uczestnicy gali 
udali się na krótką przerwę do kącika 
słodkości, gdzie była m.in. wata cukro-
wa w kolorach logo gminnego wolonta-
riatu. Następnie wszyscy wrócili na salę, 
na której przygotowane już były atrakcje 
w postaci quizu wiedzy o gminnym wo-
lontariacie oraz gra maszyna „Goldber-
ga”.   Gali towarzyszyła także wystawa 
prac uczestników „Spotkań robótko-
wych u Pani Marii” oraz zbiory pamiątek 
strażaków z Nowej Wsi.

Organizatorem gali z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Wolontariusza był Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 
Michałowice we współpracy z organiza-
cjami i  instytucjami zgłaszającymi wo-
lontariuszy do wyróżnienia.

Uroczysta gala z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Wolontariusza po raz kolejny 
potwierdziła, iż oprócz podziękowań 
za wkład i pracę ma także na celu roz-
powszechnianie pozytywnych postaw 
i idei wolontariatu, które budują zaufanie 
i więzi społeczne.

 Mariusz Marcysiak 

XIV Turniej Karate o Puchar Wójta Gminy Michałowice
Blisko 350 zawodników walczyło na 
matach w  Michałowicach o  Puchar 
Wójta Gminy Michałowice.

Tegoroczny turniej odbył się 18 listopa-
da i  podobnie jak w  latach ubiegłych 

zawodnicy licznie stawili się na matach 
Zespołu Szkół w Michałowicach. Dokład-
nie zawodnicy z 17 klubów Mazowieckiej 
Ligi Karate, rywalizowało w  konkuren-
cjach kumite i kata. Turniej był podzielony 
na dwie części, tak aby zapewnić udział 
w zawodach zarówno zawodnikom z wyż-
szym stopnień umiejętności jak i zawodni-

kom zaczynającym swoją przygodę z tym 
sportem. Sportem, a  w  zasadzie sztuką, 
ponieważ karate zgodnie z  japońską tra-
dycją jest sztuką walki, a jej popularność 
znana jest na całym świecie.

Kilka minut po dziesiątej Sensei Jaro-
sław Gajek dokonał uroczystego otwarcia 
turnieju, którego sędzią głównym był Sen-
sei Mariusz Mazur – 5 dan i pięciokrotny 
Mistrz Polski.

W pierwszej kolejności do rywalizacji na 
matach przystąpili zawodnicy w  konku-
rencji kata, czyli serii skoordynowanych 
ćwiczeń/ruchów, które wykonywane są 

z  zachowaniem odpowiedniej i  ustalonej 
kolejności. W tej konkurencji równie waż-
na jak kolejność wykonywania ruchów 
jest też tempo i dynamika. Kata to swego 
rodzaju improwizacja walki bez przeciw-
nika, a dokładnie kilkoma przeciwnikami.

Po konkurencji kata przyszedł czas na 
realne starcie w  kumite. Wzorem ubie-
głego roku ze względów bezpieczeństwa 
zawodników oraz dostosowywania zasad 
do olimpijskich reguł, konkurencja kumite 
została rozegrana w formule light contact. 
W tej najbardziej widowiskowej konkuren-
cji karate wszyscy zawodnicy zaprezento-
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XIII Michałowickie Spotkania Artystyczne Dzieci i Młodzieży
Tak, tak to były już XIII Michałowickie 
Spotkania Artystyczne Dzieci i  Mło-
dzieży. Spotkania, które są swego 
rodzaju festiwalem talentów najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy 
i nie tylko.

Jak co roku w  listopadzie, tym razem 
19, w  Zespole Szkół w  Michałowi-

cach odbyły się spotkania artystyczne 
dzieci i młodzieży, a udział w nich wzię-
ło 69 zespołów, grup tanecznych i soli-
stów. To prawie 650 młodych talentów, 
które tego dnia spotkały się w Michało-
wicach.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali 
wspólnie Jarosław Gajek, prezes Klubu 
Sportowego KS Zdrowie oraz wójt gmi-
ny Michałowice, Krzysztof Grabka, który 
życząc wszystkim uczestnikom sukce-
sów wyraził również swoją radość z fak-
tu, iż corocznie impreza cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem.

Michałowickie Spotkania Artystyczne 
to okazja dla  dzieci i  młodzież na za-
prezentowanie swoich pasji i  zdolności 
artystycznych. To także szansa dla mło-
dych artystów na występ przed tak dużą 
publicznością. Jednak tremy próżno 
było szukać na buziach uczestników. 
Wszyscy radośni, uśmiechnięci i nie mo-
gący się doczekać własnego występu 
dopieszczali swoje charakteryzacje tak, 
aby gdy nadejdzie moment prezentacji 
wszystko było dopięte na ostatni guzik.

Całe wydarzenie poprowadziła Dorota 

Jastrzębska-Sabała – instruktorka tańca 
i  choreograf, która była również odpo-
wiedzialna za część artystyczną imprezy.

Młodzi artyści prezentowali swoje ta-
lenty w trzech głównych kategoriach tj. 
grupy taneczne, grupy instrumentalno-
-wokalne i występy solistów wokalnych. 
Dodatkowo każda kategoria była jesz-
cze podzielona na trzy podkategorie 
wiekowe. Nieco szerszą formułę miała 
rywalizacja grup tanecznych, które do-
datkowo konkurowały w  różnych sty-
lach m.in. taniec nowoczesny, hip hop, 

jazz taniec współczesny i  inne formy 
taneczne.

Oczywiście wszyscy uczestnicy byli 
świetni i  zaprezentowali bardzo wysoki 
poziom co z pewnością nie ułatwiło pra-
cy jurorom, ale bez wątpienia wzbudzało 
ogromny zachwyt wśród publiczności.

Michałowickie Spotkania Artystyczne 
Dzieci i  Młodzieży został sfinansowany 
z budżetu Gminy Michałowice w ramach 
dotacji dla organizacji pozarządowych.

 Mariusz Marcysiak 

wali się wspaniale, jednak jak w każdym 
turnieju zwycięzca może być tylko jeden, 
więc każdy starał się ze wszystkich siła, 
aby osiągnąć zwycięstwo.  

Zarówno zawodnicy startujący w turnie-
ju głównym jak i  turnieju „Pierwszy kro-
czek” rywalizowali w swoich kategoriach, 
a  o  podziale do kategorii decydował rok 
urodzenia, płeć i waga, która była spraw-
dzana w dniu turnieju.

Udział w  turnieju o Puchar Wójta Gmi-
ny Michałowice to jak mówi Sensei Jaro-
sław Gajek – organizator turnieju, nagroda 
dla zawodników za ich cały rok wytężonej 
pracy i wielu godzin ćwiczeń. Turniej ma 
też cel motywacyjny do osiągania jeszcze 
lepszych wyników zarówno dla zawodni-
ków jak i sensejów/trenerów.

Turniej zakończyła uroczyste wręczenie 
zwycięzcom pucharów i  pamiątkowych 
dyplomów. 

XIV Turniej Karate o Puchar Wójta Gmi-
ny Michałowice został sfinansowany z do-
tacji gminnej dla  organizacji pozarządo-
wych.  Mariusz Marcysiak 
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Koszykarskie złoto - Mazovia Cup!

Seria sukcesów naszych drużyn spor-
towych trwa. Tym razem koszykarze re-
prezentujący gminę Michałowice w roz-
grywkach koszykówki chłopców szkół 
gimnazjalnych „Mazovia Cup” udowod-
nili swoją klasę, wygrywając cały turniej!

W  sobotę 18 listopada Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w  Komorowie 

gościł drużyny zrzeszone w Stowarzysze-
niu Gmin Zachodniego Mazowsza – „Ma-
zovia”.   Do koszykarskiej rywalizacji na 
parkiecie stanęły drużyny reprezentujące 
gminy: Podkowa Leśna, Nadarzyn, Lesz-
no, Błonie, Milanó wek, Brwinów i oczywi-
ście Michałowice. 

Naszą gminę reprezentowali koszykarze 
ze szkoły w Komorowie, których trenerem 
jest Grzegorz Tomaszewski. 

Faza grupowa, w  której nasza drużyna 
zmierzyła się z drużynami Podkowy Leśnej 
i Nadarzyna, potwierdziła jej wysoki poziom 
i  dobre przygotowanie. Mecze zakończyły 
się odpowiednio wynikiem 30:6 i 27:10.

Jednak największe emocje czekały na 
kibiców – wśród których był także wójt 
gminy Michałowice, Krzysztof Grabka – 
w rundzie finałowej.

W półfinale nasza drużyna zmierzyła się 
z  drużyną Brwinowa, zwyciężając 11:6. 
W oczekiwaniu na finał kibice obserwowali 
pojedynek zespołów z drugiego półfinału: 
Błonie – Nadarzyn. Zakończył się on bez-
apelacyjnym zwycięstwem drużyny z Bło-
nia - 17: 0. Wprowadziło to sporo obaw 
naszych kibiców o wynik meczu finałowe-
go. Jednak na chłopcach, podopiecznych 
Grzegorza Tomaszewskiego, można pole-
gać. W najważniejszym momencie poka-
zali wolę walki i zwycięstwa. Bardzo dobre 

zbiórki, bloki, przechwyty i  skuteczność 
w rzutach osobistych doprowadziły naszą 
drużynę do zwycięstwa 9:6 i  tym samym 
mistrzostwo turnieju koszykówki chłop-
ców szkół gimnazjalnych „Mazovia Cup” 
pozostaje w gminie Michałowice.

Turniej zakończyła uroczysta dekoracja 
medalowa, której wspólnie dokonali wójt 
gminy Michałowice, Krzysztof Grabka 
i  prezes Stowarzyszenia Mazovi i  bur-
mistrz Brwinowa - Arkadiusz Kosiński. 
Pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody 
oprócz drużyn otrzymali równie zawod-
nicy turnieju Franciszek Garbacik – roz-
grywający i Mateusz Tokarski – zawodnik 
turnieju. 

Klasyfikacja końcowa Turnieju koszy-
kówki chłopców szkół gimnazjalnych – 
„Mazovia Cup” 2017
1. Gmina Michałowice
2. Gmina Błonie
3. Gmina Nadarzyn
4. Gmina Brwinów
5. Gmina Milanówek
6. Gmina Podkowa Leśna
7. Gmina Leszno 

Gratulujemy naszym koszykarzom wygra-
nej w  turnieju, a  zawodnikom startującym 
w  przyszłych zawodach „Mazovi Cup” ży-
czymy samych zwycięstw! 

 Mariusz Marcysiak 

Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki - SMOK
SMOK to projekt upowszechniania ko-
szykówki realizowany w szkole w Ko-
morowie wraz z Ministerstwem Sportu 
i Turystyki przy wsparciu Gminy Micha-
łowice.

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Pol-
ski Związek Koszykówki przy współ-

pracy z  Urzędem Gminy Michałowice 
realizuje działania ośrodka SMOK   w 
szkole. Od września realizowane są za-
jęcia koszykówki, tak jak przed wakacja-
mi, w  ramach Szkolnego Młodzieżowe-
go Ośrodka Koszykówki dla chłopców .

 SMOK  to projekt upowszechniania 
koszykówki realizowany wraz z Minister-
stwem Sportu i Turystyki przy wsparciu 
Gminy Michałowice. Zainteresowanie 
w  szkole w  Komorowie jest ogromne 

i jak wszystkim wiadomo w tej dyscypli-
nie zawodnicy odnoszą sukcesy.

Głównymi celami Programu są :
• Przygotowanie ogólnorozwojowe 

i  sprawnościowe dzieci i  młodzieży 
uczestniczących w realizacji Progra-
mu. 

• Nauka i  doskonalenie umiejętności 
gry w koszykówkę. 

• Nabór i  selekcja dzieci i  młodzieży 
do koszykówki. 

• Doskonalenie nauczycieli WF., in-
struktorów i trenerów. 

• Podniesienie poziomu organizacyj-
nego i szkoleniowego klubów. 

• Organizacja masowych imprez ko-
szykarskich.  

Program finansowany jest ze środków 
Ministerstwa Sportu i  Turystyki będą-

cych w  dyspozycji Polskiego Związ-
ku Koszykówki. Uczestnicy programu 
trenują na profesjonalnym sprzęcie 
(dryblerki, piłki do koszykówki). Ponad-
to   nauczyciel Grzegorz Tomaszewski 
w ramach programu SMOK uczestniczy 
w szkoleniach dla trenerów.
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Zabawa Andrzejkowa seniorów - Reguły

Andrzejki, to ostatni moment na dobrą 
zabawę przed nadchodzącymi święta-
mi Bożego Narodzenia. Z tej okazji sko-
rzystali seniorzy z Reguł i zorganizowali 
swoją pierwszą zabawę andrzejkową.

Niespełna trzy miesiące temu oddana 
do użytku mieszkańców, nowa świe-

tlica tętni życiem i  zaprasza na organi-
zowane tu liczne wydarzenia i spotkania. 
Tym razem była to zabawa andrzejkowa, 
którą przygotowało działające w  Regu-
łach Koło nr 4 Związku Emerytów, Ren-
cistów i  Inwalidów (ZERiI). Dodajmy, iż 
była to pierwsza tak duża impreza, którą 
dzięki nowej świetlicy mogli zorganizować 
seniorzy.

Seniorzy z  Reguł, a  także zaprosze-
ni goście, wśród których m.in. była Ewa 
Adamczyk, przewodnicząca Zarządu Od-
działu Rejonowego PZERiI w  Michałowi-
cach oraz  Anna Taras, przewodnicząca 
koła nr 5 z  Opaczy-Kolonii udowodnili, 
że nie ważny jest rok urodzenia w dowo-
dzie osobistym, a  chęć zabawy, wspa-
niała atmosfera i przede wszystkim duże 
poczucie humoru. To wszystko sprawia, 
że radość z  ich twarzy nigdy nie  znika, 
a energia staje się niespożyta.

Ta wspaniała zabawa odbyła się 24 listo-
pada, a jej oficjalnego rozpoczęcia dokonała 
przewodnicząca koła nr 4, Barbara Jaśko-
wiec. Z  głośników rozbrzmiewały najwięk-
sze i najbardziej znane taneczne szlagiery, 
więc parkiet zapełniał się bardzo szybko 
i  zabawa trwała w  dobre. Energia i  umie-
jętności godne podziwu i  do pozazdrosz-
czenia, ale to element charakterystyczny 
dla wszystkich seniorów naszej gminy.

Tańce, śpiewy w miły i sympatycznym 
gronie to recepta na udaną zabawę, 
więc nie pozostaje nic innego jak tylko 
życzyć seniorom kolejnych okazji do tak 
wspaniałych wrażeń.

Zabawa Andrzejkowa została sfinan-
sowana z funduszu sołeckiego sołectwa 
Reguły.

 Mariusz Marcysiak 

Andrzejki w Granickiej Zatoce Kultury

Andrzejki to świetny pretekst do zorgani-
zowania zabawy ze znajomymi. Spotkanie 
z  przyjaciółmi i  sąsiadami to znakomity 
czas na relaks i  odprężenie. Niezależnie 
od wieku andrzejki to wręcz idealny po-
mysł na wspaniałą zabawę, co pokazali 
mieszkańcy osiedla Granica.

Najpierw andrzejkowej zabawie oddali 
się seniorzy z Koła nr 6 Związku Eme-

rytów, Rencistów i Inwalidów (ZERiI) w Gra-
nicy, a było to w piątek 24 listopada. Sala 

wypełniona do ostatniego miejsca, więc 
można rozpoczynać. Zanim jednak parkiet 
wypełnili tancerze odbyła się mała uroczy-
stość związana z jubileuszem par małżeń-
skich, a  także odśpiewaniem gromkiego 
sto lat dla nich oraz dla solenizantów An-
drzejów.

Po raz kolejny okazało się, że seniorzy 
z  Granicy potrafią się wspaniale bawić, 
mają duże poczucie humoru oraz  nie-
spożytą energię. Tej energii pozazdrościli 
seniorom młodsi mieszkańcy Granicy, 

którzy w  sobotę, 25 listopada również 
wzięli udział w zabawie andrzejkowej. Tu 
także nie zabrakło sto lat dla solenizanta 
Andrzeja, który tego wieczora bawił się 
w Granickiej Zatoce Kultury.

Wspaniała atmosfera, świetna muzyka 
serwowana przez DJ-a  to gwarancja zna-
komitej zabawy oraz powód do satysfakcji 
dla  organizatorów radnych Agnieszki Pa-
radowskiej i Przemysława Majtyki, a także 
Zarządu Osiedla Granica z przewodniczą-
cym Pawłem Łąpiesiem na czele.   

Miłą niespodzianką dla  mieszkańców 
Granicy była wizyta wójta gminy Michało-
wice, Krzysztofa Grabki, który na zaprosze-
nie zarządu odwiedził uczestników zabawy 
zarówno w piątek, jak i w sobotę. Oczywi-
ście jak to bywa przy okazji takich imprez, 
każdy przynosi ze sobą coś pysznego, więc 
nie mogło być inaczej w przypadku wójta, 
który przyniósł dla wszystkich uczestników 
andrzejkowych zabaw przepyszne pączki.

Dwa wieczory wspaniałej zabawy do-
starczyły jej uczestnikom wielu niezapo-
mnianych wrażeń, a trzeba dodać, iż zain-
teresowanie zarówno pierwszą jaki i drugą 
imprezą było bardzo duże, a o uczestnic-
twie w nich decydowała kolejność zgłoszeń. 

Zabawa Andrzejkowa została sfinanso-
wana z funduszu osiedla Granica.

 Mariusz Marcysiak 
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Zabawa Andrzejkowa w Opaczy-Kolonii
Zabawy andrzejkowe powoli stają się 
już tradycją w naszej gminie. Podobnie 
jak mieszkańcy Reguł, Granicy i  Mi-
chałowic-Wsi również w  Opaczy-Ko-
lonii postanowiono skorzystać z okazji 
jaką dają ostatki przed zbliżającymi się 
świętami Bożego Narodzenia.

Punktualnie o  godzinie 18:00, 25 li-
stopada sołtys, Grażyna Grabka 

oraz  radna Anna Kamińska rozpoczęły 
imprezę, która podobnie jak inne sołeckie 
wydarzenia odbyła się świetlicy przy ul. 
Ryżowej 90. Czarujący andrzejkowy wie-
czór to wręcz idealny pomysł na wspa-
niałą zabawę, więc i  w  Opaczy-Kolonii 
nie mogło być inaczej.

Wśród uczestników zabawy był także 
wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grab-
ka, który tego wieczora odwiedził z  ży-
czeniami wielu niezapomnianych wrażeń 
aż 3 andrzejkowe imprezy m.in. w Grani-
cy, Michałowicach Wsi i  Opaczy-Kolonii. 
Oczywiście oprócz życzeń wójt przyniósł 
także przysłowiowy koszyczek, w którym 
znalazły się przepyszne pączki.

Świetna atmosfera, znakomite hu-
mory dopisywały uczestnikom imprezy 
przez  cały wieczór, a  o  oprawę muzycz-
na zadbał zespół muzyczny „Wiktoria”. 
Wspólna zabawa i rozmowy przy stołach 

zapełnionych pysznościami, które zgod-
nie z  tradycją Opaczy-Kolonii uczestni-
cy imprez przygotowują samodzielnie to 
świetny pomysł na integrację mieszkań-
ców sołectwa.

Zabawy, radości oraz  uśmiechu tego 
magicznego wieczoru było wiele i  wszy-

scy uczestnicy zadowoleni oraz  pełni 
wrażeń, po skończonej zabawie wrócili do 
swoich domów. 

Spotkanie andrzejkowe zostało sfinan-
sowane z  funduszu sołeckiego Opaczy-
-Kolonii. 

 Mariusz Marcysiak 

Andrzejkowe Michałowice-Wieś

W  sołectwie Michałowice już taką tra-
dycję mają, by w andrzejkowy wieczór 
spotkać się na tańcach i dobrej  zaba-
wie.

Tradycja to młoda, bo po raz piąty or-
ganizowana jest zabawa andrzejko-

wa, ale podobnie jak i  inne wydarzenia 

przygotowywane przez  sołtys, Adrianę 
Król-Popiel cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem, a  o  uczestnictwie 
w  niej decydowała kolejność zgłoszeń. 
Dokładnie 100 osób 25 listopada, odda-
ło się hucznej zabawie, która podobnie 
jak latach ubiegłych odbyła się w Ośrod-
ku Rehabilitacji Olimpijczyków i  Para-
olimpijczyków KRIOSONIK w Michałowi-

cach.
Już na samym początku zabawy miłą 

niespodziankę mieszkańcom sołectwa 
sprawił wójt gminy Michałowice, Krzysz-
tofa Grabka, który wraz z małżonką, na 
zaproszenie sołtys Adriany Król- Po-
piel, odwiedził uczestników oraz często-
wał przepysznymi pączkami.  

Uroczyste rozpoczęcie andrzejkowej 
zabawy nastąpiło, więc czas zająć miej-
sce na parkiecie. W  ten wyjątkowy wie-
czór zabawę poprowadził znany micha-
łowickiej publiczności DJ DIL, który już 
nie raz zapewniał solidną dawkę wrażeń, 
a prezentowa przez niego muzyka spra-
wiała, że niechętnie chciało się opuścić 
parkiet. Bez wątpienia potwierdzeniem 
wspaniałej zabawy i  dobrego humoru 
były wspólne tańce, gdzie nie  rzadko 
można było usłyszeć także wspólne śpie-
wanie znanych i lubianych przebojów.   

Miła i  taneczna atmosfera sprawiła, 
że zabawa trwała do późnego wieczora, 
a wrażenia na pewno na długo pozosta-
ną w  pamięci wszystkich uczestniczą-
cych w niej osobach.

Spotkanie andrzejkowe zostało sfi-
nansowane z funduszu Michałowic-Wsi. 
 Mariusz Marcysiak 
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Mikołajkowa niespodzianka

Moc atrakcji i niesamowite emocje cze-
kały na najmłodszych mieszkańców na-
szej gminy w minioną sobotę, 2 grudnia, 
w sali multimedialnej Urzędu Gminy.

Jak co roku „Mikołajkowa niespo-
dzianka”, wydarzenie organizowane 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej Gminy Michałowice wprowadziło nas 
w czas świątecznego oczekiwania. W sali 
multimedialnej stanęła ogromna, żywa 
choinka, przyozdobiona przepięknymi de-
koracjami, a na parkiecie pojawili się arty-
ści cyrkowi, którzy błyskawicznie zyskali 
sympatię dzieci. Całe wydarzenie popro-
wadziła aktorka oraz pisarka wierszy i ba-
jek dla dzieci, Laura Łącz.

Tańce, zabawy oraz  popisy artystów 
cyrkowych to na sali multimedialnej, na-
tomiast w holu urzędu na dzieci czekały 
kolejne atrakcje. Balonowe cudaki, ma-
lowanie buziek, warsztaty ozdób świą-
tecznych, wypożyczalnia strojów balo-
wych i kącik smakosza. Tak duża liczba 
atrakcji sprawiła, że na nudę nie  było 
miejsca, a każdy z radością i uśmiechem 
na buzi uczestniczył w tej wspaniałej za-
bawie. 

Oczywiście całe wydarzenie nie  mo-
głoby się odbyć bez zaangażowania 
i pomocy pracowników GOPSu oraz wo-
lontariuszy, którzy tego dnia ubrani w cha-
rakterystyczne żółte koszulki oraz  prze-
brani w zabawne stroje dbali o świąteczną 
atmosferę, a także uprzyjemniali uczestni-
kom zabawy czas oczekiwania na gości 
specjalnych, a pierwszym gościem, który 
odwiedził dzieci był wójt gminy Michało-
wice, Krzysztof Grabka.

Były życzenia radosnych i magicznych 
Świat Bożego Narodzenia, a  także pre-
zenty, do których ustawiła się mega długa 

kolejka. Ich rozdanie trochę trwał, a wójt 
osobiście przywitał się z każdym obdaro-
wanym dzieckiem.

Kolejne zabawy i  pokazy cyrkowe 
wypełniły czas oczekiwania na wizytę 
ostatniego gościa tej imprezy. Któż inny 
mógłby być gościem „Mikołajkowej nie-
spodzianki”, jak nie sam Święty Mikołaj. 
Śnieg za oknem sprawił, że podróż Mi-
kołaja była dużo łatwiejsza, a  z  chwilą, 
gdy się pojawił w  sali multimedialnej 
nie  było już nic ważniejszego jak tylko 
właśnie spotkanie z nim. Gdy tylko Mi-
kołaj wygodnie zasiadł na swoim tronie, 
natychmiast dzieci obsiadły go wokoło 
i  rozpoczęło się rozdawanie prezentów. 
Oczywiście nie  mogło zabraknąć pre-
zentacji wokalno-recytatorskiej dzieci, 
co sprawiło Mikołajowi wiele radości.

„Mikołajkowa niespodzianka” to wy-

darzenie, które oprócz zaangażowaniu 
pracowników GOPSu i wolontariuszy jest 
realizowane dzięki pomocy darczyńców 
– osób i  firm, które udzieliły wsparcia, 
a wśród nich byli:
•  Auto Wimar Centrum
• Bank Spółdzielczy w Raszynie
• CZAPLAR Usługi Gastronomiczne
• Drosed Surowiec Sp. z o.o.
• Iveria Anikin Siergiej
• ŁUKSZA Opacz Mała
• Michałowiczanka
• SIR-COM
• STIGA Sp. z o.o.
• Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
• Usługi Przeciwpożarowe i BHP  

ZASPOŻ TREND Magdalena Stefaniak
• XL Promotion Dariusz Michalak

 Mariusz Marcysiak 

Zabawa choinkowa w Opaczy Małej
Do dzieci z Opaczy Małej zawitał Miko-
łaj z workiem pełnym prezentów i mnó-
stwem wspaniałej zabawy.

W  sobotę, 2 grudnia w  budynku Ze-
społu Szkół w  Michałowicach od-

była się zabawa Mikołajkowa na którą 
najmłodszych mieszkańców Opaczy Ma-
lej zaprosiła sołtys, Barbara Budzyniak 
oraz  rada sołecka. Oczywiście impreza 
nie mogła się odbyć bez Mikołaja, ale za-
nim pojawił się ten wyjątkowy gość dzieci 
miały czas, aby się solidnie przygotować 
do tej wyjątkowej wizyty.

Każdy uczestnik miał możliwość wła-
snoręcznego wykonania ozdób choinko-
wych m.in. bombek, ryżowych bałwan-
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ków, aniołków i mega długiego łańcucha 
z  życzeniami. Wszystkie te artystyczne 
dzieła zawisły na choince, którą dzieci 
osobiście przyozdobiły. Materiałów do 
przygotowania ozdób było tak dużo, że 
każde dziecko mogło również wykonać 
kilka dodatkowych dekoracji, które z pew-
nością znajdą się na honorowym miejscu 
na choinkach, jakie staną w  ich domach 
w święta.

Jednak ozdoby to nie  jedyne atrakcje 
jakie tego dnia czekały na dzieci z Opaczy 
Małej. W  szkolnych salach była również 

biała jak śnieg i przesłodka wata cukrowa, 
kącik malowania buziek oraz  dmucha-
niec-skakaniec.  

Czas oczekiwania, który wypełniły za-
bawy minął niemal w mgnieniu oka i do-
słownie na kilka minut przed wizytą Miko-
łaja dzieci przystąpiły do nauki specjalnej 
piosenki, którą powitały niezwykłego 
gościa. Oczywiście wszystko poszło per-
fekcyjnie, a  samo wykonanie sprawiło 
Mikołajowi wiele radości, tak samo jak 
życzenia które otrzymał z  okazji swoich 
imienin.

Nareszcie nadeszła chwila, na którą 
czekały wszystkie dzieci, prezenty. Bez 
strachu przed spotkaniem z  Mikołajem, 
a z dużą radością i wyczekiwaniem pod-
chodziły oraz  odbierały przygotowane 
dla nich paczki wypełnione słodkościami. 
Słodkościami, które z  pewnością umi-
lą dzieciom czas do bożonarodzeniowej 
gwiazdki. 

Mikołajkowa zabawa została sfinan-
sowana z  funduszu sołeckiego sołectwa 
Opacz Mała.

 Mariusz Marcysiak 

Szkoła dla rzemiosła - kiermasz świąteczny 
w komorowskiej szkole
Grudzień do czas, kiedy większość 
z nas zaczyna myśleć o świętach. Bo-
żonarodzeniowe kiermasze to znako-
mite miejsce, by znaleźć coś ciekawe-
go na prezent. W komorowskiej szkole, 
po raz kolejny, odbył się „Kiermasz rę-
kodzieła”

Kiermasz zorganizowali nauczyciele, 
prezentowane były na nim własno-

ręcznie wykonane ozdoby świąteczne jak 
również wiele przedmiotów codziennego 
użytku. Wśród wyrobów rękodzielniczych 
były kartki świąteczne, stroiki i  ozdoby 
świąteczne, ręcznie zdobione pierniki, 

bombki i  zawieszki na choinkę. A  także 
akcesoria i  zabawki dla  maluchów, były 
wyroby szydełkowe i krawieckie. Były tak-
że drewniane pięknie zdobione pudełka, 
zegary, butelki, wyroby z wełny, jedwabiu 
i filcu, biżuteria i drobne akcesoria wypo-
sażenia wnętrz.

Szkoła dla rękodzieła - kiermasz rękodzie-
ła w Komorowie odbył się już po raz czwar-
ty. Stoiska z  własnoręcznie wykonanymi 
ozdobami świątecznymi jak również  przed-
miotami codziennego użytku prezentowali 
nauczyciele i  lokalni twórcy. Nauczycielki 
szkoły podstawowej przygotowały ciekawe 
warsztaty dla dzieci i ich rodziców. Najwięk-
szym powodzeniem cieszyło się stoisko, 
gdzie pani Ewa Ciechomska wraz z dziećmi 
robiła ozdoby na choinkę.

Szkolnemu kiermaszowi towarzyszyła 
szkolna kawiarenka. Prowadzili ją ucznio-
wie, była kawa i herbata, ale przede wszyst-
kim znakomite ciasta domowego wypieku. 
Często po zakupach był jeszcze czas na 
chwilę rozmowy w kawiarence.

Kiermasz był znakomitą okazją dla  lokal-
nych twórców do zaprezentowania i sprze-
daży swoich wyrobów. Dla mieszkańców był 
to świetny moment, aby nabyć świąteczne 
drobiazgi i  udekorować mieszkanie. Moż-
na   też było nabyć oryginalną kartkę świą-
teczną i wysłać ją z życzeniami do najbliż-
szych. Beata Izdebska-Zybała 

Poczytam Wam…
Przyzwyczajenia, wiedza i  umiejęt-
ności nabyte w  młodym wieku bar-
dzo często decydują o  późniejszych 
zachowaniach i  cechach dorosłego 
człowieka. Inicjatywa „Poczytam 
Wam…” idealnie wpisuje się w  to 
twierdzenie i  zachęca rodziców do 
wspólnej zabawy z dziećmi z książką 
w ręku.

Tak poważna teza mogłaby się wyda-
wać zbyt poważna jak na wiek 4-7 

lat, ale odpowiednie i ciekawe podejście 
sprawia, że dzieci bardzo chętnie i  bez 
wahania biorą udział w  zabawie. Zaba-
wie, której inicjatorkami i  prowadzącymi 
społecznie spotkanie były mieszkanki Re-
guł: Agnieszka Zaborek oraz Małgorzata 
Posel, także członkini rady sołeckiej.

Niedzielne wydarzenie, 19 listopada 
było już drugim spotkaniem „ Poczytam 
Wam …”. Tym razem było o wilkach, tych 
dobrych, złych i  zabawnych. Co mogło 
zaskoczyć uczestników, którzy po raz 
pierwszy wzięli udział w zabawie, to roz-
grzewka. Po co rozgrzewka do czytania? 
Bo to było niezwykłe czytanie, czytanie 
interaktywne i pełne wspaniałej zabawy.
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Działo się...

Warsztaty świąteczne w Regułach
Własnoręcznie wykonane kartki świą-
teczne to chyba najmilszy upominek 
dla naszych najbliższych. Świadczący 
o  tym jak ważni są dla nas, a  przede 
wszystkim świadczący o naszej pamię-
ci o nich.

Okazją do przygotowania tak miłego 
upominku były warsztaty świątecz-

ne, które w sobotę 2 grudnia oraz nie-
dzielę 3 grudnia odbyły się w  świetlicy 
przy ul. Wiejskiej 13, w Regułach. Dwa 
dni, ponieważ zainteresowanie miesz-
kańców było tak duże, że organizato-

rzy sołtys, Magdalena Krajnik-Partyka 
oraz rada sołecka postanowili umożliwić 
udział wszystkim chętnym. 

Renifery, choinki, bombki, prezenty 
i gwiazdki. Te wzory najczęściej można 
było odnaleźć na świątecznych kart-
kach, które powstały w trakcie dwudnio-
wych warsztatów w Regułach. Malowa-
ne, rysowane i  zdobione. Każda forma 
możliwa, a  ich rezultaty z  pewnością 
dostarczą obdarowanym wiele radości 
i wzruszeń.

Jednak kartki bożonarodzeniowe 
nie  były jedynym tematem warsztatów. 

Jak wiadomo czas oczekiwania na Bo-
żonarodzeniową Gwiazdkę potrafi się 
dłużyć, a  świetnym pomysłem na jego 
odliczanie jest kalendarz adwentowy. 
Kalendarz, w którym pod każdym dniem 
do zbliżających się świąt ukryta jest 
mała, słodka niespodzianka. No może 
niezupełnie była to niespodzianka, po-
nieważ osobiście trzeba było przygoto-
wać kalendarz, ale i  tak codzienne od-
krywanie kolejnej kieszonki uprzyjemni 
przedświąteczny czas.

Wykonanie kalendarza adwentowego 
nie  było już tak proste jak kartki świą-
tecznej i wymagało zaangażowania ca-
łej rodziny. Najpierw do arkuszy trzeba 
było przymocować ozdobny zaczep, na 
którym zawiśnie kalendarz. Tu pomaga-
li rodzice, jak również w  przygotowa-
niu kieszonek, które można było zrobić 
z materiału lub papieru. Następnie dzie-
ci wykonywały ozdoby na kieszonkach, 
a także wypełniały je ulubionymi słodko-
ściami. Pracę kończyło wspólne moco-
wanie kieszonek do arkusza oraz odpo-
wiednie numerowanie.

To jednak nie koniec zadań jakie cze-
kały na uczestników warsztatów. Na za-
kończenie wszyscy przygotowali prze-
piękne lampiony, które swym światłem 
ocieplą niejeden pokój podczas zimo-
wych długich wieczorów.  

Warsztaty świąteczne w  Regułach to 
był czas wspaniałej rodzinnej zabawy, 
który z pewnością przedłuży się do na-
dejścia pierwszej, świątecznej gwiazdki.  

Wydarzenie zostało zorganizowane 
w ramach funduszu sołeckiego sołectwa 
Reguły.  Mariusz Marcysiak 

Wszyscy bez wyjątku rodzice, dzieci 
przystępują do poszukiwania śladów 
wilka pozostawionych w świetlicy przy 
ul. Wiejskiej. A  nie  było to łatwe, po-
nieważ w  świetlicy były jeszcze ślady 
innych zwierząt. Wśród niedzielnych 
lektur znalazły się bajki „Zły wilk”, 
„Nusia i wilki” oraz „Czerwony Kaptu-
rek”. Ta ostania doczekała się również 
dodatkowych atrakcji. Organizatorki 
przygotowały dla dzieci specjalne cha-
rakteryzacje, które oczywiście trzeba 
było samemu zrobić z  przygotowa-
nych szablonów. Była również gra, 
w której dzieci losując trasy pomagały 
dziewczynce odnaleźć drogę do dom-
ku babci.

 „Poczytam Wam…” to świetnie za-
aranżowana zabawa. Czytanie bajek 
połączone z  zaangażowaniem dzie-
ci w  role bohaterów to z  pewnością 
świetny pomysł nie tylko na połączenie 
przyjemnego z pożytecznym, czyli na-

ukę poprzez zabawę, ale także zwięk-
szenie aktywności rodziców. Krótko 
mówiąc „Poczytam Wam…” to wesołe 

i  szczęśliwe chwile dla  całej rodziny, 
oczywiście szczególnie dla dzieci.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GMINNE jEDNOsTkI ORGANIZACYjNE

telefOn alarmOwy – 112

POlicja – 997

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

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

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

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

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

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

StarOStwO POwiatOwe   
tel. 22  738-14-00

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

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

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

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

POGOtOwie ratunkOwe – 999

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

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

aPteki

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

WAŻNIEjsZE TELEFONY

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

0 –  Kancelaria ogólna; 

2 – Dowody i meldunki; 

3 – Działalność gospodarcza; 

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 

5 –  Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych; 

6 – Podatki; 

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne i drogowe; 

8 – Utrzymanie bieżące dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

10 – Zieleń; 

11 –  Numery porządkowe nieruchomości 

i dzierżawa gruntów; 

12 –  Podział nieruchomości i rolnictwo; 

13 – Planowanie przestrzenne; 

14 – Zamówienia Publiczne; 

15 – Promocja; 

16 – Kultura i sprawy społeczne; 

17 – Obrona cywilna.

telefony bezpośrednie:

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

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

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

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

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

www.dbprint.pl
biuro@dbprint.pl

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

Druk  
i opracowanie  

graficzne:

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

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

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GMINY MIChAŁOWICE

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

TELEFON ALARMOWY – 112
POLICJA – 997
Komisariat Policji 
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15 
tel. 22 723-41-70, 22 604-65-00, 
Sekretariat tel. 22 604-65-02 
fax. 22 604-64-06 
(wszystkie telefony czynne całodobowo)
Komenda Powiatowa 
22 758-60-81 do 85, 22 604-62-13
STRAŻ POŻARNA – 998 
Państwowa Straż Pożarna Pruszków 
Telefon alarmowy 22 758-77-01
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi 
ul. Główna 2 
tel. alarmowy 22 758-26-87, 881-444-552
POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991 
tel. 22 340-41-40
POGOTOWIE GAZOWE – 992 
Awarie: 22 667-30-73 do 78
STAROSTWO POWIATOWE 
tel. 22 738-14-00
OŚWIETLENIE ULICZNE 
Firma „ŚWIĘCKI”, konserwacja@swiecki.pl, 
tel. 692-469-767
AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
POMP 4 EKO SP. Z O.O.
tel. 22 759 03 03; 822 554 369
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej 

„GEA-NOVA” Sp. z o. o. 
AWARIE: 697-229-002 
SERWIS: tel. 695-380-695, 693-860-083

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

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

PRZYCHODNIE LEKARSKIE 
- „Amedica”, ul. Główna 104, 05-806 Granica 
tel. 22 724 48 28

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

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

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

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

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

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

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

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

URZĄD POCZTOWY  
W MICHAŁOWICACH 
Ul.  Raszyńska 34  
05-816 Michałowice-Osiedle
pon.: 08:30–15:30
wt.: 08:30–15:30
śr.: 11:30–18:30
czw.: 11:30–18:30
pt.: 13:00–20:00
Sob.: nieczynne

URZĄD POCZTOWY W REGUŁACH
Ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  
05-817 Reguły
pon.: 08:00-15:00
wt.: 08:00-15:00
śr.:  12:00-19:00
czw.: 12:00-19:00
pt.: 13:00-20:00
sob.: nieczynna

URZĄD POCZTOWY W KOMOROWIE
ul Krótka 2  
05-806 Komorów
pon.: 08:00-18:00
wt.: 08:00-18:00
śr.: 08:00-18:00
czw.: 10:00-20:00
pt.: 10:00-20:00
sob.: nieczynna

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

Ważne telefony …

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GMINNE jEDNOsTkI ORGANIZACYjNE

telefOn alarmOwy – 112

POlicja – 997

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

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

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

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

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

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

StarOStwO POwiatOwe   
tel. 22  738-14-00

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

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

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

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

POGOtOwie ratunkOwe – 999

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

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

aPteki

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

WAŻNIEjsZE TELEFONY

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

0 –  Kancelaria ogólna; 

2 – Dowody i meldunki; 

3 – Działalność gospodarcza; 

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 

5 –  Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych; 

6 – Podatki; 

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne i drogowe; 

8 – Utrzymanie bieżące dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

10 – Zieleń; 

11 –  Numery porządkowe nieruchomości 

i dzierżawa gruntów; 

12 –  Podział nieruchomości i rolnictwo; 

13 – Planowanie przestrzenne; 

14 – Zamówienia Publiczne; 

15 – Promocja; 

16 – Kultura i sprawy społeczne; 

17 – Obrona cywilna.

telefony bezpośrednie:

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

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

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

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

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

www.dbprint.pl
biuro@dbprint.pl

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

Druk  
i opracowanie  

graficzne:

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

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

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GMINY MIChAŁOWICE

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

18 – Oświetlenie uliczne

CENTRUM USŁUG 
WSPÓLNYCH


