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Recitale w sali multimedialnej
W grudniu, w sali multimedialnej odbyły 
się recitale znakomitych artystów: Piotra 
Machalicy z zespołem oraz Michała Bajora. 
W styczniu swój program zaprezentował 
znakomity satyryk, Krzysztof Daukszewicz.

DOCHODY BUDŻETU GMINY 
W planie dochodów budżetu gminy 
zostały wyszczególnione w układzie 
działów klasyfikacji budżetowej, pla-
nowane dochody bieżące i dochody 
majątkowe według ich źródeł. W struk-
turze prognozowanych dochodów ogó-
łem największy udział tj. 66,6% stano-
wią dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jedno-
stek nieposiadających osobowości 
prawnej (dział 756). Drugim znaczą-
cym źródłem dochodów są dochody 
ujęte w dziale 758 różne rozliczenia, 
stanowiące 19,9% dochodów ogó-
łem, w tym subwencja oświatowa 
19 254 006,00 zł. Pozostałe dochody 
budżetowe wykazane w innych działach 
stanowią 13,5% dochodów ogółem. 

Prognozowane dochody ogółem zo-
stały ustalone w łącznej wysokości 
98 099 430,84 zł.

Dochody bieżące zaplanowano, że 
wyniosą 98 025 730,84 zł, co stanowi 
99,9% dochodów ogółem, w tym:

• w dziale 010 „Rolnictwo i łowiec-
two” - kwota 5 707 000,00 zł, pocho-
dzić będzie z opłat za pobór wody i zrzut 
ścieków, odsetek od nieterminowych 
wpłat za ścieki i wodę. 

• w dziale 700 „Gospodarka miesz-
kaniowa” – kwota 1 165 500,00 zł, 
pochodzić będzie z czynszów miesz-
kaniowych, wpływów z użytkowania 
wieczystego nieruchomości, wpływów 
z dzierżawy gruntów i lokali, odsetek od 
nieterminowych wpłat.

• w dziale 750 „Administracja pu-
bliczna” - kwota 80 401,84 zł, pocho-
dzić będzie z dotacji celowej przezna-
czonej na finansowanie zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej (z za-
kresu spraw obywatelskich i ewidencji 
działalności gospodarczej), dochodów 
związanych z realizacja zadań z zakre-
su administracji rządowej, z wpływów 
związanych z wykonywaniem zadań 
określonych przepisami prawa z tytułu 
naliczania i odprowadzania składek do 

ZUS i podatku dochodowego od osób 
fizycznych do US. 

• w dziale 751 „Urzędy naczelnych 
organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa” 
– kwota 3 326,00 zł, pochodzić będzie 
z dotacji celowej przeznaczonej na finan-
sowanie zadań zleconych z zakresu ad-
ministracji rządowej (aktualizacja stałego 
rejestru wyborców). 

• w dziale 756 „Dochody od osób 
prawnych, od osób fizycznych i od in-
nych jednostek nieposiadających oso-
bowości prawnej oraz wydatki związane 
z ich poborem” – kwota 65 366 589,00 zł, 
pochodzić będzie z wpływów: podat-
ku od nieruchomości, podatku rolnego, 
podatku leśnego, od środków trans-
portowych, podatku dochodowego od 
osób fizycznych i od osób prawnych, 
z wpływów podatków realizowanych za 
pośrednictwem urzędów skarbowych. 
W zakresie podatków i opłat lokalnych 
podatek od nieruchomości wyniesie 13 
537 000,00 zł. Prognoza podatków sta-
nowiących dochód budżetu państwa 
uwzględnia ustawowy udział w podat-
ku dochodowym od osób fizycznych, 
który wynosić będzie 37,79% w ogól-
nych wpływach z tego podatku, oraz 
udział w podatku dochodowym od osób 
prawnych, który wynosić będzie 6,71% 
w ogólnych wpływach z tego podatku. 

• w dziale 758 „Różne rozliczenia” – 
kwota 19 503 006,00 zł, pochodzić bę-
dzie z części oświatowej subwencji ogól-
nej i odsetek od środków na rachunkach 
bankowych. 

• w dziale 801 „Oświata i wychowa-
nie” – kwota 2 311 450,00 zł, pocho-
dzić będzie m.in. z różnych opłat (za 
duplikaty legitymacji i świadectw szkol-
nych), z różnych dochodów (refunda-
cja kosztów przez inne gminy za pobyt 
dzieci w niepublicznych i publicznych 
przedszkolach oraz w niepublicznych 
punktach przedszkolnych), z czynszów 
mieszkaniowych i odsetek od środków 
na rachunkach bankowych, z wpływów 
związanych z wykonywaniem zadań 

Podczas XII sesji, 16 grudnia 2015 r., Rada Gminy Michałowice jednogłośnie 
uchwaliła budżet na 2016. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 98,10 mln zł, 
natomiast wydatki – 100,80 mln zł.

24 finał WOŚP
Tegoroczny finał okazał się rekordowy, dwa 
szkolne sztaby zebrały blisko 100 tys. zł. 
10 stycznia, od rana pieniądze do puszek 
zbierało 181 wolontariuszy z 3 placówek oświa-
towych. Popołudniu rozpoczęły się koncerty 
w szkołach, w Komorowie oraz w Nowej Wsi.

Spotkania mieszkańców
Tradycją gminy są spotkania wigilijne miesz-
kańców. Jednak coraz częściej obywają się 
także inne przedsięwzięcia aktywizujące 
społeczność, które organizowane są przez 
jednostki pomocnicze gminy, a finansowane 
są funduszy sołeckich i osiedli.
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określonych przepisami prawa (z tytułu 
naliczania i odprowadzania składek do 
ZUS i podatku dochodowego od osób 
fizycznych do US), oraz z dotacji celo-
wych otrzymanych z budżetu państwa 
na realizację zadań własnych bieżących 
gmin. 

• w dziale 851 „Ochrona zdrowia” 
– kwota 12,00 zł, pochodzić będzie 
z wpływów związanych z wykonywa-
niem zadań określonych przepisami pra-
wa (z tytułu naliczania i odprowadzania 
składek do ZUS i podatku dochodowego 
od osób fizycznych do US). 

• w dziale 852 „Pomoc społeczna” 
– kwota 1 658 446,00 zł, pochodzić 
będzie m.in. z dotacji celowej prze-
znaczonej na finansowanie zadań zle-
conych (świadczenia rodzinne i składki 
na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świad-
czenia z pomocy społecznej) i zadań 
własnych (świadczenia społeczne, do-
finansowanie dożywiania, utrzymanie 
ośrodka pomocy społecznej), odsetek 
od środków na rachunkach banko-
wych, wpływów z usług opiekuńczych 
i odpłatności za pobyt w domach po-
mocy społecznej. 

• w dziale 900 „Gospodarka komu-
nalna i ochrona środowiska” – kwo-
ta 2 230 000,00 zł, pochodzić będzie 
z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz z opłat za usuwanie 
drzew i krzewów. 

Dochody majątkowe zaplanowano 
w wysokości 73 700,00 zł, co stanowi 
0,01% planowanych dochodów ogółem, 
w tym: 

• w dziale 700 „Gospodarka miesz-
kaniowa” - 73 700,00 zł, pochodzić bę-
dzie z wpływów z tytułu przekształcenia 
użytkowania wieczystego przysługują-
cego osobom fizycznym w prawo wła-
sności i ze sprzedaży mienia komunal-
nego gminy. 

WYDATKI BUDŻETU GMINY 
Wydatki ogółem wyniosą 100 797 866,38 zł, 
w tym: wydatki bieżące zaplanowano 
na kwotę 80 325 185,68 zł, co stano-
wi 79,7% wydatków ogółem, a wydat-
ki majątkowe zaplanowano na kwotę  
20 472 680,70 zł, co stanowi 20,3% wy-
datków ogółem. 

Wydatki budżetu gminy z wyodrębnie-
niem poszczególnych grup wydatków.

• w dziale 010 „Rolnictwo i łowiec-
two” – 9 155 800,00 zł, z czego prze-
znacza się:
7 470 800,00 zł na wydatki bieżące: 
− 7 467 500,00 zł na wydatki związane 
z konserwacją stacji uzdatniania wody, 
utrzymaniem i konserwacją sieci kanali-
zacyjnej i sieci wodociągowej, opłat za 

zrzut ścieków – MPWiK, opłat za energię 
i pobór wody;
− 3 300,00 zł na wpłatę na rzecz izb rolni-
czych (2% planowanych wpływów z po-
datku rolnego). 
1 685 000,00 zł na wydatki majątkowe 
– z przeznaczeniem m.in. na budowę ka-
nalizacji i sieci wodociągowej na terenie 
gminy oraz modernizację SUW Komo-
rów. 

• w dziale 600 „Transport i łączność” 
– 19 148 500,00 zł, z czego przeznacza 
się: 
5 228 500,00 zł na wydatki bieżące 
w tym m in: 
− 900 000,00 zł na utrzymanie lokalnego 
transportu zbiorowego, 
− 16 000,00 zł na utrzymanie dróg pu-
blicznych powiatowych,
− 3 780 000,00 zł na utrzymanie dróg pu-
blicznych gminnych, 
− 532 000,00 zł na usuwanie awarii i kon-
serwację urządzeń odwadniających. 
13 920 000,00 zł na wydatki majątko-
we - z przeznaczeniem na przebudowę 
i budowę dróg, budowę ścieżek rowero-
wych, budowę odwodnienia na terenie 
gminy. 

• w dziale 630 „Turystyka” – 
78 000,00 zł przeznacza się na wy-
datki bieżące związane z utrzymaniem 
w okresie trwałości projektu pn. „Kom-
pleksowa oferta turystyczna w gminie 
Michałowice”. 

• w dziale 700 „Gospodarka miesz-
kaniowa „ – 2 844 000,00 zł, z czego 
przeznacza się: 
1 644 000,00 zł na wydatki bieżące: 
− 176 000,00 zł na obsługę i remonty bu-
dynków komunalnych, 
− 318 000,00 zł na wydatki związane 
z gospodarką gruntami i nieruchomo-
ściami, 
− 1 150 000,00 zł na wypłacenie odszko-
dowań za grunty przejęte na rzecz gmi-
ny,

1 200 000,00 zł na wydatki majątko-
we – z przeznaczeniem na zakup mienia 
komunalnego i budowę budynków so-
cjalnych. 

• w dziale 710 „Działalność usługo-
wa” – 250 000,00 zł, z czego przeznacza 
się: 
200 000,00 zł na wydatki bieżące zwią-
zane z opracowaniem planów zago-
spodarowania przestrzennego gminy, 
50 000,00 zł na wydatki majątkowe 
– z przeznaczeniem zagospodarowania 
terenu pod cmentarz komunalny wraz 
z drogą dojazdową. 

• w dziale 750 „Administracja publiczna” 
– 10 883 277,06 zł, z czego przeznacza się: 
10 613 277,06 zł na wydatki bieżące:
− 8 741 304,00 zł na wydatki płacowe 
i pochodne oraz wydatki rzeczowe zwią-
zane z bieżącym funkcjonowaniem urzę-
du gminy,
− 296 000,00 zł na wydatki rady gminy, 
w tym diety dla radnych,
− 77 346,00 zł na wydatki płacowe i po-
chodne związane z realizacją zadań zle-
conych, 
− 1 101 000,00 zł na wydatki związane 
z promocją gminy, które przeznaczone 
będą na wydawanie biuletynu informa-
cji lokalnej, zakup artykułów i publikacji 
promocyjnych z herbem gminy, na kon-
takty międzynarodowe z zaprzyjaźnio-
ną gminą włoską, organizację dni Gmi-
ny Michałowice, dożynek gminnych, 
obchodów rocznicowych w tym przede 
wszystkim uroczystości patriotycznych 
związanych z rocznicami Powstania 
Warszawskiego i Świętem Niepodległo-
ści oraz innych imprez okolicznościo-
wych promocyjno-kulturalnych i pro-
mocyjno-sportowych wynikających 
z bieżących potrzeb. Gmina Michało-
wice w swoich działaniach promocyj-
nych zmierza do kreowania wizerunku 
miejsca przyjaznego do mieszkania, 
prowadzenia działalności gospodarczej 
i wypoczynku, co w zamierzeniach ma 
się przyczynić do wzrostu zaintereso-
wania naszym terenem i w konsekwen-
cji przyspieszyć rozwój społeczno-go-
spodarczy, 
− 397 627,06 zł na pozostałą działal-
ność, w tym diety dla sołtysów, składki 
na rzecz związków gmin oraz na wydatki 
związane z utrzymaniem w okresie trwa-
łości projektu pn. „Przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu w gminie Michało-
wice”. 
270 000,00 zł na wydatki majątkowe – 
z przeznaczeniem na opracowanie opro-
gramowania wspomagającego pracę 
urzędu. 

• w dziale 751 „Urzędy naczelnych 
organów władzy państwowej, kon-
troli i ochrony prawa oraz sądownic-
twa” – 3 326,00 zł na wydatki bieżące, 
z przeznaczeniem na prowadzenie i ak-
tualizację stałego rejestru wyborców 
w gminie. 

• w dziale 754 „Bezpieczeństwo pu-
bliczne i ochrona przeciwpożarowa” – 
429 000,00 zł, z czego przeznacza się: 
409 000,00 zł na wydatki bieżące: 
− 162 000,00 zł na dofinansowanie kosz-
tów utrzymania Policji w Regułach,
− 30 000,00 zł na dofinansowanie kosz-
tów utrzymania Państwowej Straży Po-
żarnej, 
− 204 000,00 zł związanych z utrzyma-
niem Ochotniczej Straży Pożarnej,
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− 8 000,00 zł na wydatki związane 
z obroną cywilną, 
− 5 000,00 zł na wydatki związane z za-
rządzaniem kryzysowym. 
20 000,00 zł na wydatki majątkowe 
związane z obroną cywilną. 

• w dziale 757 „Obsługa długu pu-
blicznego” – 1 100 000,00 zł na wy-
datki bieżące z przeznaczeniem na 
spłatę odsetek od zaciągniętych dłu-
goterminowych kredytów na rynku 
krajowym. 

• w dziale 758 „Różne rozliczenia” – 
5 253 472,00 zł przeznacza się na wy-
datki bieżące:
− 4 553 472,00 zł na zwiększenie sub-
wencji ogólnej dla gmin,
− 450 000,00 zł rezerwa ogólna,
− 250 000,00 zł rezerwa celowa na za-
dania z zakresu zarządzania kryzysowe-
go. 

• w dziale 801 „Oświata i wychowa-
nie” – 32 978 381,00 zł , z czego prze-
znacza się: 
32 398 381,00 zł na wydatki bieżące: 
− 13 297 601,00 zł związane z utrzyma-
niem szkół podstawowych, 
− 735 029,00 zł związane z funkcjono-
waniem oddziałów przedszkolnych, 
− 6 742 626,00 zł związane z utrzyma-
niem przedszkoli niepublicznych i pu-
blicznych, 
− 605 200,00 zł na dofinansowanie kosz-
tów utrzymania punktów przedszkol-
nych,
− 5 937 338,00 zł związane z utrzyma-
niem gimnazjów, 
− 395 000,00 zł związane z dowożeniem 
uczniów do szkół,
− 1 207 925,00 zł związane z utrzyma-
niem zespołu obsługi szkół, 
− 1 667 254,00 zł związane z utrzyma-
niem LO w Komorowie, 
− 122 408,00 zł związane z dokształca-
niem i doskonaleniem nauczycieli, 
− 947 800,00 zł związane z realizacją 
zadań wymagających stosowania spe-
cjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego, 
− 740 200,00 zł związane z realizacją za-
dań wymagających stosowania specjal-
nej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawo-
wych, gimnazjach i liceum ogólnokształ-
cącym. 
580 000,00 zł na wydatki majątkowe 
– z przeznaczeniem na renowacje na-
wierzchni boiska do piłki nożnej oraz 
bieżni przy Szkole w Michałowicach. 

• w dziale 803 „Szkolnictwo wyż-
sze” – 53 000,00 zł na wydatki bieżące 

z przeznaczeniem na stypendia im Jana 
Pawła II dla studentów. 

• w dziale 851 „Ochrona zdrowia” – 
282 000,00 zł przeznacza się na wy-
datki bieżące:
− 30 000,00 zł na działalność profilak-
tyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzie-
ży z zakresu zwalczania narkomanii ,
− 207 000,00 zł na działalność profi-
laktyczną i edukacyjną dla dzieci i mło-
dzieży, rodziców oraz nauczycieli i pra-
cowników służby zdrowia z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi, 
− 45 000,00 zł na promocję zdrowia-
-szczepienia ochronne. 

• w dziale 852 „Pomoc społeczna” –  
3 714 741,00 zł, z czego przeznacza się 
3 704 741,00 zł na wydatki bieżące: 
− 307 800,00 zł na dofinansowanie kosz-
tów utrzymania podopiecznych w do-
mach pomocy społecznej, 
− 41 500,00 zł związane z funkcjonowa-
niem rodziny zastępczej, 
− 5 000,00 zł na wydatki w zakresie prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie,
− 56 060,00 zł na wydatki w zakresie 
wspierania rodziny, 
− 1 475 731,00 zł na świadczenia rodzin-
ne, świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego , 
− 22 000,00 zł składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
− 222 500,00 zł na zasiłki i pomoc w na-
turze, 
− 3 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe, 
− 154 800,00 zł na zasiłki stałe, 
− 1 122 160,00 zł na utrzymanie ośrodka 
pomocy społecznej, 
− 81 500,00 zł na usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
− 1 500,00 zł na pomoc dla cudzoziem-
ców, 
− 211 190,00 zł na pozostałą działalność 
w tym na dożywianie. 
10 000,00 zł na wydatki majątkowe – 
z przeznaczeniem na budowę ośrodka 
dziennego pobytu dla ludzi starszych. 

• w dziale 853 „ Pozostałe zada-
nia w zakresie polityki społecznej” 
– 309 600,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie żłobków 283 200,00 zł, 
i klubów dziecięcych 26 400,00 zł. 

• w dziale 854 „ Edukacyjna opieka 
wychowawcza” – 1 684 193,00 zł prze-
znacza się na wydatki bieżące: 
− 1 495 283,00 zł związane z utrzyma-
niem świetlic szkolnych,
− 60 110,00 zł związane z letnim wypo-
czynkiem dzieci i młodzieży szkolnej,
− 128 800,00 zł na pomoc materialną dla 
uczniów. 

• w dziale 900 „Gospodarka ko-
munalna i ochrona środowiska” – 
6 666 000,00 zł, z czego przeznacza się:
6 447 000,00 zł na wydatki bieżące: 
− 2 470 000,00 zł przeznacza się na go-
spodarkę odpadami, 
− 525 000,00 zł przeznacza się na roboty 
porządkowe na terenie gminy, 
− 741 000,00 zł na utrzymanie zieleni na 
terenie gminy, 
− 139 000,00 zł na zabezpieczenie opieki 
nad zwierzętami,
− 2 266 000,00 zł na oświetlenie ulic 
i konserwację oświetlenia ulicznego, 
− 30 000,00 zł na wydatki związane 
z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest, 
− 276 000,00 zł m. in. na opracowanie 
ekspertyz dot. ochrony środowiska. 
219 000,00 zł na wydatki majątkowe, 
– z przeznaczeniem na modernizacje 
oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 

• w dziale 921 „Kultura i ochro-
na dziedzictwa narodowego” – 
3 203 955,35 zł, z czego przeznacza się: 
2 209 775,29 zł na wydatki bieżące: 
− 440 000,00 zł na dofinansowanie za-
dań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku pu-
blicznego, 
− 292 100,00 zł na wydatki związane 
z utrzymanie gminnych świetlic wiej-
skich, · 935 000,00 zł na działalność 
statutową samorządowych jednostek 
kultury, 
− 166 000,00 zł na dofinansowanie prac 
remontowych i konserwatorskich obiek-
tów zabytkowych i utrzymanie Miejsc 
Pamięci Narodowej, 
− 376 675,29 zł na przedsięwzięcia re-
alizowane w ramach funduszy sołeckich 
994 180,06 zł na wydatki majątkowe, 
– z przeznaczeniem m.in. na budowę 
świetlicy wiejskiej w Granicy, Suchym 
Lesie i Regułach. 

• w dziale 926 „Kultura fizyczna 
i sport” – 2 760 620,97 zł, z czego prze-
znacza się 1 236 120,33 zł na wydatki 
bieżące: 
− 741 500,00 zł na utrzymanie gminnych 
stref rekreacji, placów zabaw oraz bo-
iska Orlik 2012, 
− 350 000,00 zł na dofinansowanie za-
dań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku pu-
blicznego, 
− 64 800,00 zł na stypendia sportowe,
− 79 820,33 zł na przedsięwzięcia reali-
zowane w ramach funduszy soleckich.
1 524 500,64 zł na wydatki majątkowe 
– z przeznaczeniem na budowę strefy 
rekreacji w Nowej Wsi, rozbudowę za-
plecza sportowego w Granicy i budowę 
boisk w Pęcicach Małych.

UG 
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Inwestycje

Inwestycje, modernizacje, przetargi
Bieżący rok z pewnością przyniesie 
wiele ważnych dla mieszkańców zmian 
infrastrukturalnych, które dzięki sprzy-
jającym warunkom atmosferycznym 
mogą być prowadzone także w obec-
nym okresie zimowym. 

Trwają pracę budowy świetlicy w Gra-
nicy, która jest pierwszym tego typu 

obiektem wybudowanym w systemie 
pasywnym - obiekt będzie wyróżniał się 
bardzo dobrymi parametrami izolacyjny-
mi oraz przy jego budowie jest stosowa-
ny szereg rozwiązań, które zminimalizu-
ją zużycie energii w trakcie eksploatacji. 
Budynek będzie parterowy z nieużyt-
kowym poddaszem. Oprócz wielofunk-
cyjnej sali przewidziano także zaplecze 
techniczne, kuchnię, toalety, szatnię 
i magazyn. Obiekt będzie przyjazny dla 
osób niepełnosprawnych i dla środowi-
ska dzięki zastosowaniu technologii mi-
nimalizujących zużycie energii cieplnej 
i elektrycznej. Ponadto zagospodarowa-
ny zostanie teren przy świetlicy. Powsta-
nie chodnik oraz miejsca postojowe dla 
samochodów i rowerów. Obiekt będzie 
oddany do użytkowania w II kwartale 
tego roku. 

Trwają prace nad budową sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy 
bocznej od ul. Środkowej w Opaczy-Ko-
lonii. Dzięki tej inwestycji sieć wodocią-
gowa wydłuży się o blisko 200 metrów, 
zaś kanalizacyjna o 214 mb. Dodatkowo 
pojawi się kilkanaście przyłączy do sieci.

Postępują także prace nad budową 
kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej 

w Michałowicach. W ich ramach po-
wstaje kanał sanitarny o długości 781 
metrów z 19 przyłączami i siecią zasi-
lającą oraz kanał tłoczny kanalizacji sa-
nitarnej w ul. Kolejowej i Alei Topolowej 
w Michałowicach. 

 Ostatni miesiąc 2015 roku przyniósł 
kilka rozstrzygnięć postępowań przetar-
gowych na wykonanie inwestycji infra-
strukturalnych. I tak mieszkańcy Opaczy 
– Kolonii doczekają się przebudowy ul. 
Ryżowej, zaś mieszkańcy Granicy – uli-
cy Warszawskiej. W Komorowie zostaną 
przebudowane ulice Klonowa i Lipowa, 
w Nowej Wsi - Łąkowa. Prace powinny 
zostać wykonane do końca II kwartału 
br. 

Ulica Ryżowa w Opaczy-Kolonii jest 
ważną arterią komunikacyjną z War-
szawą oraz pozostałą częścią gminy 
(m.in. szkołą, biblioteką, przedszkolem, 
pocztą). W harmonogramie prac prze-
widziano wykonanie 4.140 m2 nowej 
nawierzchni asfaltowej, ponad 1300 m 
krawężników oraz 322 metrów kanali-
zacji deszczowej. Prace wykona firma 
„FAL-BRUK” Sp. z o.o. sp. k. Warszawa.

Przebudowy doczeka się również 
ulica Warszawska w Granicy. W pierw-
szym etapie na północnej stronie ulicy 
pojawi się nawierzchnia z kostki beto-
nowej na długości ponad 800 metrów 
oraz odwodnienie. Wykonawcą będzie 
Zakład Usług Terenowych Budowlanych 
i Porządkowych „MARGOT” Warszawa.

Kolejną drogową inwestycją w gminie 
będzie przebudowa dwóch komorow-
skich ulic – Klonowej i Lipowej. Ulice 

zostaną poddane wymianie nawierzch-
ni (ponad 4100 metrów kwadratowych 
nowej kostki betonowej), odwodnieniu 
(ponad 500 metrów rurociągów) i odno-
wieniu pobocza (łącznie 2518 metrów 
kwadratowych powierzchni). Na obu 
ulicach pojawi się także oznakowanie 
poziome. Inwestycję przeprowadzi filma 
„FAL-BRUK” Sp. z o.o. sp. k. Warszawa.

Zmiany czekają także mieszkańców 
i użytkowników ul. Łąkowej w Nowej 
Wsi. Ulica przebiega wzdłuż zabudowy 
jednorodzinnej i torów kolei WKD. Obec-
nie nawierzchnia jest w wyeksploatowa-
na, ponadto brakuje w niej kanalizacji 
deszczowej. Na całości przebudowanej 
jezdni (długość 560 mb) zostanie poło-
żona betonowa kostka brukowa. W pla-
nach przewidziano także odwodnienie 
ulicy oraz przygotowanie utwardzonego 
pobocza. Wykonawcą inwestycji jest fir-
ma ROKOM Sp. z o.o. z Warszawy.

W tym roku największa część wy-
datków inwestycyjnych, które wynio-
są w sumie blisko 20,5 mln zł, została 
zaplanowana na przebudowę dróg pu-
blicznych oraz budowę ścieżek rowero-
wych (13,92 mln zł). Będzie budowana 
sieć kanalizacyjna i wodociągowa, jak 
również nastąpi modernizacja gminnej 
stacji uzdatniania wody (na co łącznie 
zaplanowano 1,69 mln zł) oraz będą pro-
wadzone prace odwodnieniowe (2,29 
mln zł). Gmina poniesie także nakłady na 
infrastrukturę sportową- zaplanowano 
modernizację istniejących boisk, a także 
budowę nowych obiektów (łącznie 2,10 
mln zł). Blisko 1 mln zł zostanie prze-
znaczony na budowę lokalnych centrów 
spotkań mieszkańców - świetlic. W ra-
mach funduszy sołeckich i osiedli po-
wstaną m.in. siłownie plenerowe. 

Przetargi
Rozstrzygnięto postępowanie doty-

czące wyboru firmy odpowiedzialnej za 
bieżące roboty porządkowe na terenie 
gminy Michałowice w 2016 roku. Zgod-
nie z umową o wartości 392.352,84 zł 
firma ADMAR Pruszków będzie odpo-
wiedzialna między innymi za oczyszcza-
nie ulic i chodników, opróżnianie ulicz-
nych koszy na śmieci itd. 

Rozstrzygnięto postępowanie w prze-
targu na nowego operatora sieci wo-
dociągowej na terenie gminy Micha-
łowice. Konsorcjum firm : Pomp 4 Eko 
Sp. z o.o. Warszawa, Jarosław Kubajek 
„Jarex – Jarosław Kubajek” Celestynów 
będzie odpowiedzialne za obsługę, kon-
serwację i eksploatację stacji uzdatnia-
nia wody i sieci wodociągowej, a także 
wymianę wodomierzy. Umowa o warto-
ści 1.095.768,00 zł będzie obowiązywać 
do 31 grudzień 2017 roku. 

UG 
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Recital Piotra Machalicy
5 grudnia, w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice 
odbył się recital Piotra Machalicy pt.: Koncert na 25. lecie...
bynajmniej. Artyście towarzyszyli wirtuozi gitary akustycznej 
Michał Walczak i Krzysztof Niedźwiecki, a także gościnnie 
występujący Adam Machalica, grający na harmonijce ustnej. 
Ujmujący i pełen emocji głos aktora rozbrzmiewał w pięk-
nych i cały czas aktualnych przebojach o życiu i miłości. Ka-
meralny i nastrojowy charakter koncertu podkreśliła wyjąt-
kowa aranżacja utworów.

Koncert na 25. lecie....bynajmniej” to znakomicie dobrany 
repertuar piosenek doskonale znanych szerszej publiczno-

ści. W sobotni wieczór widownia usłyszała utwory różnego ga-
tunku. Artyści zagrali bluesowy kawałek Tadeusza Nalepy „Oni 
zaraz przyjdą tu” czy ballady Bułata Okudżawy „Nadziei maleńka 
orkiestra” oraz Georga Brassensa „Laleczka” i „Żłób”. 

W wykonaniu Piotra Machalicy nie mogło zabraknąć także pio-
senek autorstwa Agnieszki Osieckiej i Seweryna Krajewskiego 
(m.in. „Remedium”- znane bardziej jako „Wsiąść do pociągu”, 
„Kiedy mnie już nie będzie” i „Ludzkie gadanie”) i Wojciecha 
Młynarskiego („Ballada o dzikim zachodzie”) oraz wykonywanej 
przez Magdę Umer – “Atramentowej rumby”. Artyści sięgnęli tak-
że po repertuar country Johnego Casha („Ring of Fire”, „Walk the 
line”) oraz folckowo-rockowy Leonarda Cohena (m.in. „Jestem 
twój” – I’m your man i „Słynny niebieski prochowiec” - The famo-
us blue raincoat). Piotr Machalica wspominając Franka Sinatrę 
(w tym roku, 12 grudnia, przypada 100. rocznica urodzin tego 
znakomitego wokalisty), wykonał jego piosenkę „Idź swoją dro-
gą” (May way). Wszystkie utwory zostały zaśpiewane po polsku, 
w doskonałym tłumaczeniu m.in. Macieja Zembatego, Jana Woł-
ka i Wojciecha Młynarskiego.

Mieszkający niegdyś w gminie Michałowice artysta (Pęcice 
Małe, do których często w dalszym ciągu przyjeżdża i ma wielki 
sentyment), nie potrzebował wiele czasu by nawiązać dobry kon-
takt z publicznością, a to nie tylko przez wspaniałe wykonywanie 
utworów, ale także dzięki opowiadanym między nimi anegdotami 
ze swojego życia prywatnego i wykonawców, których piosenki 
prezentował.  

Koncert trwał blisko 1,5 godziny, a publiczność podziękowała 
artystom brawami na stojąco. Nie mogło oczywiście zabraknąć 
piosenek na bis.  

UG 

Koncert „Moja miłość”
W sobotę, 12 grudnia, w sali multimedialnej urzędu gminy 
w Regułach, odbył się recital Michała Bajora zatytułowany 
„Moja miłość”. Występ artysty zorganizowało Stowarzysze-
nie K40 w ramach gminnej dotacji.

Na koncert wybitnego artysty przybyło wielu mieszkańców 
naszej gminy, sala wypełniona była po brzegi. Michał Bajor 

rozpoczął swój występ od zaśpiewania piosenki „Lubię wracać 
tam, gdzie byłem”, a następnie przywitał się z publicznością. Po-
wiedział, że jest szczęśliwy, że może występować po sąsiedzku, 
przed publicznością - ludźmi których na co dzień widuje w skle-
pach, na spacerach czy poczcie. Powiedział też, że w Pęcicach 
Małych mieszka od 20 lat i mieszka mu się wspaniale.

Następnie artysta zaśpiewał „Przedostatni walc”, „W miłości 
słowa nic nie znaczą”, „Nie ma jak u mamy cichy kąt” oraz wiele 
innych świetnie wszystkim nam znanych przebojów.

Michał Bajor w październiku bieżącego roku wydał płytę zaty-
tułowaną „Moja miłość ” i sobotni koncert był jednym z wystę-
pów promujących tę płytę. Artysta wykonywał utwory właśnie 
z tej płyty. Bonusem płyty „Moja miłość” są piosenki, które spe-
cjalnie dla Michała Bajora napisał Wojciech Młynarski i które ar-
tysta zaśpiewał w duecie. Są to utwory: „Ja kocham, ty kochasz” 
wykonany wspólnie z Anną Wyszkoni i „Miłość jest tylko jed-
na” wspólnie z Alicją Majewską. Podczas sobotniego koncertu, 
dzięki różnym możliwościom technicznym, Michał Bajor śpiewał 
w duecie.

Warto dodać, że artysta – choć trudno w to uwierzyć – cza-
ruje nas i wzrusza swoim śpiewem już od ponad 40 lat, jak nikt 

inny łącząc oryginalny styl z najwyższą jakością. „Moja miłość” 
to dziewiętnasta płyta w jego dyskografii i zarazem trzecie spo-
tkanie z Wojciechem Młynarskim. Są to piosenki o miłości, prze-
boje na trwałe zapisane w historii polskiej muzyki rozrywkowej, 
jak choćby: „Prześliczna wiolonczelistka”, „Odkryjemy miłość 
nieznaną” czy „Och, życie kocham cię nad życie”.

Publiczność z wielkim entuzjazmem wysłuchała recitalu Mi-
chała Bajora. Po koncercie zarówno Krzysztof Grabka, wójt gmi-
ny Michałowice, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, jak 
również Monika Chrzczonowicz ze Stowarzyszenia K40 dzięko-
wali artyście za występ.

Beata Izdebska-Zybała 
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Recital Krzysztofa Daukszewicza
24 stycznia, na scenie sali multimedial-
nej Urzędu Gminy Michałowice wystą-
pił Krzysztof Daukszewicz: felietonista, 
satyryk, poeta, kompozytor, gitarzysta 
i piosenkarz – jednym słowem człowiek 
orkiestra.

Recital był jednym z cyklu pt. „Spotka-
nia z muzyką (i nie tylko…)”.  Zaintere-

sowanie mieszkańców gminy występem 
Krzysztofa Daukszewicza było tak duże, 
że wejściówki rozeszły się w mgnieniu 
oka, a sala była wypełniona po brzegi. 

W zaledwie kilka minut Daukszewicz 
rozbawił publiczność swoimi żartami. 
Wśród wielu humorystycznych opowie-
ści i żartów znalazły się sytuacje z życie 
wzięte, a także komentarze do aktualnych 
wydarzeń politycznych.

Oczywiście nie mogło zabraknąć aneg-
dot zwanych menelikami, czyli zabaw-
nych historyjek o żulach, napotykanych 
w różnych częściach Polski. Pośród nich 
znalazły się także opowieści z Wrocła-

wia – zarówno te przeżyte przez samego 
Daukszewicza, jak i podsunięte przez jego 
serdecznego kolegę, prof. Jana Miodka. 
Publiczność wysłuchała również popiso-
wego monologu Daukszewicza, czyli listu 
do pana Hrabiego, w którym udając pod-
starzałego szlachcica opisywał, jak mu się 
żyje w dzisiejszej Polsce.

Widownia z zachwytem wysłuchała re-
citalu Krzysztofa Daukszewicza podczas 
którego było i śmiesznie i czasem me-
lancholijnie. Koncert zakończyła bardzo 
liryczna i sentymentalna ballada „Jeszcze 
jedna noc, jeszcze jeden dzień”.

Wójt gminy, Krzysztof Grabka wraz 
z przewodniczącą rady gminy, Elżbietą 
Biczyk podziękowali artyście za wspania-
ły występ, a publiczność żegnała artystę 
brawami na stojąco. 

Krzysztof Daukszewicz swoje początki 
działalności estradowej rozpoczął w 1976 
roku gdy współtworzył kabaret Gwuść. 
Współpracował między innymi z Janu-
szem Gajosem w kabarecie „Hotel Nitz”, 

czy kabaretem Pod Egidą. Jest realizato-
rem autorskich recitali i programów tele-
wizyjnych takich jak: „Na tronie”, „U pana 
Krzysia” i „Rozmowy ze zgryzem”.

Mariusz Marcysiak 

24 finał WOŚP 
Tegoroczny finał okazał się rekordowy, dwa gminne sztaby 
zebrały blisko 100 tys. zł. Od rana 10 stycznia, pieniądze do 
puszek zbierało 181 wolontariuszy z 3 placówek oświatowych. 
Popołudniu rozpoczęły się koncerty w szkołach, w Komorowie 
oraz w Nowej Wsi, podczas których na scenie występowały 
dzieci i młodzież. Odbyły się licytacje cennych przedmiotów. 

Komorów 
Komorowski sztab zebrał rekordową sumę, ponad 48 tys. zł. 
82 wolontariuszy do zmierzchu zbierało pieniądze w Komorowie, 
Pruszkowie, Nowej Wsi, byli też w Jankach i Warszawie. Następnie 
w sztabie głównym, czyli w szkole, odbywało się liczenie pieniędzy. 
W tym czasie trwał już koncert zorganizowany przez nauczycieli 
i uczniów. Koncert rozpoczęły jasełka bożonarodzeniowe w wyko-
naniu dzieci z klasy drugiej, szkoły podstawowej. 

Następnie odbył się koncert zespołu muzycznego „Gradus ad 
Parnasum”, pod kierunkiem dyrektora Sławomira Rymuzy. Pre-
zentowali się również uczniowie, którzy śpiewali piosenki po an-
gielsku. Zostało zaprezentowane przedstawienie anglojęzyczne 
„Happy Birthday Lady Moneybag” pod kierunkiem nauczycielki 

Barbary Gielniewskiej. Dużą zainteresowaniem cieszył się wy-
stęp Grupy Teatralnej „Kurtynka”, przedstawienie „Od grosika do 
dropsika”, którym kierują nauczycielki: Ewa Ciechomska i Małgo-
rzata Pajączek. Wystąpiły również dzieci, z grupy teatralnej pani 
Anny Sowińskiej i zaprezentowały przedstawienie „Kopciuszek”.

Dzieci z klas pierwszych śpiewały zimowe piosenki. Odbyły się 
również pokazy gimnastyczne, jak również tańce i śpiewy dzieci 
z ośrodka „”Edu Center”, który działa w Komorowie.

 W przewie występów artystycznych komorowskich dzieci i mło-
dzieży prowadzona była licytacja. Prowadził ją Wojciech Bentyn, 
dyrektor gimnazjum, a towarzyszyły mu Małgorzata Głodowska, 
dyrektor zespołu szkół w Komorowie, Renata Sobczak i Ewa Cie-
chomska i Małgorzata Pajączek nauczycielki szkoły podstawowej. 
W tym roku można było na przykład wylicytować gadżety przygoto-
wane przez WOŚP, jak choćby koszulki z logo, kubki i wiele innych 
przedmiotów. Można było wylicytować luksusowe karty do gry, 
koszulki piłkarskie czy piłkę do gry w nogę z podpisem Roberta Le-
wandowskiego. Piłka osiągnęła wartość 700 zł. Dużym powodze-
niem cieszył się zegar zdobiony techniką decoupage i wykonany 
przez nauczycielkę Renatę Sobczak, a także świąteczne bombki.  

Koncert odbywał się w sali gimnastycznej, w korytarzu i sto-
łówce zorganizowane zostały stoiska. Można było kupić pięk-
ne świąteczne pierniki, słoiki z domowymi przetworami, książki, 
a także na kiermaszu „przydasiów” można było wybrać sobie coś 
ciekawego. Działała również kawiarenka, w której były pyszne 
domowe ciasta, kawa i herbata.

Komorowski koncert, który od lat organizowany jest w szko-
le podczas WOŚP, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 
Uczestniczy w nim wielu mieszkańców Komorowa. 
Nowa Wieś
W tym roku organizatorzy pobili rekord, zebrali prawie 50 tys. zł. 
Z puszkami wyruszyło 99 wolontariuszy – uczniów szkoły z Nowej 
Wsi i Michałowic. Uczniowie, którzy przez całą niedzielę zbierali pie-
niądze, mówili, że mieszkańcy chętnie ofiarowali fundusze na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
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O godzinie 15 rozpoczął się koncert, który prowadziła Ewa 
Dymura – dyrektor szkoły. Towarzyszyły jej: Jadwiga Jodłowska 
i Bogumiła Kukwa. Na scenie występowały dzieci i młodzież. 
Uczniowie tańczyli i śpiewali. Dużą atrakcję stanowił występ gru-
py akrobatycznej, która ćwiczy pod kierunkiem Katarzyny Janoty 
i występ taneczny dziewczynek, które ćwiczą wraz z panią Mał-
gorzatą Gajownik. 

Podczas koncertu odbywała się aukcja. Jak zwykle WOŚP 
przekazała dary do zlicytowania. A były to między innymi koszul-
ki z logo WOŚP. Jedną z koszulek wylicytował Krzysztof Grabka, 
wójt gminy Michałowice, który wraz z żoną, zawsze uczestniczy 
w szkolnych koncertach na rzecz WOŚP.

Wielkim powodzeniem podczas licytacji cieszyła się koszulka 
reprezentacji z podpisami wszystkich zawodników. Osiągnęła 
kwotę 1900 zł. Również koszulki piłkarzy z polskiej reperezentacji 
cieszyły się dużym powodzeniem i szybko przechodziły w ręce 
nowych nabywców.  

Państwo Szwedowie, przekazali dwa zaproszenia na obiad 
w komorowskiej restauracji. One również zostały znakomicie 
wylicytowane. Elżbieta Zawadzka z Opaczy-Kolonii przekazała 
haftowane obrazy. Ręcznie robione koronkowe serwety, a także 
ogromny pluszowy miś również zasiliły kasę WOŚP. Przedmiotów 
zgromadzonych na aukcji było bardzo dużo, wszystkie były chęt-
nie kupowane. Zebrani na koncercie mieszkańcy z wielkim entu-
zjazmem uczestniczyli w licytacji.

W koncercie uczestniczyli radni z Granicy: Agnieszka Para-
dowska i Przemysław Majtyka.

Największą jednak popularnością cieszyła się loteria fantowa. 
Organizatorom udało się zgromadzić wiele ciekawych przedmio-
tów, losów było ponad sześćset. Była również kawiarenka, a tam 
znakomite ciasta, napoje zimne i gorące. 

Beata Izdebska-Zybała 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do ak-
cji WOŚP i Jurka Owsiaka, a przede wszystkim dzięku-
jemy organizatorom: nauczycielom, rodzicom uczniów 
i uczniom szkół, za wytrwałość, konsekwencję, entuzjazm 
i dobrą energię! 

Debata społeczna poświęcona poprawie porządku 
i bezpieczeństwa publicznego
W czwartek, 10 grudnia, w sali multimedialnej urzędu odbyła 
się debat społeczna na temat poprawy bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego na terenie gminy. 

Uczestniczyli w niej: Krzysztof Radzik, komendant powiato-
wy policji w Pruszkowie komisarz Wojciech Wójcik, naczel-

nik wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie, kom. Małgorzata Pietrusiak, komendant Komisa-
riatu Policji w Michałowicach i asp. Krzysztof Iwanowski, zastęp-
ca komendanta Komisariatu Policji w Michałowicach, a także 
Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, przewodnicząca rady 
Elżbieta Biczyk, gminni radni, sołtysi i samorządowcy, a także 
mieszkańcy gminy.

 Debata rozpoczęła się od wystąpienia kom. Małgorzaty 
Pietrusiak, która przedstawiła wybrane zagadnienia dotyczą-
ce porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy Michałowice 
w 2015 roku. Powiedziała, że w zakresie przestępstw krymi-
nalnych, kradzieży mienia, rozbojów, kradzieży z włamaniem, 
uszkodzenie mienia policja odnotowano niewielki spadek lub 
przestępczość utrzymała się na podobnym poziomie. Jedynie 
w wypadku przestępczości narkotykowej policjanci odnotowali 
wzrost przestępczości w stosunku do poprzednich lat. Powie-
działa, że w zakresie działań prewencyjnych policjanci wylegity-
mowali przeszło 7 500 osób, ujawnili 1066 wykroczeń. Zgodnie 
z obowiązującymi kierunkami pracy, policjanci starali się jak 
najwięcej ujawnionych wykroczeń rozpatrzyć w drodze postę-
powania mandatowego. Łącznie policjanci nałożyli 753 grzyw-
ny w drodze postępowania mandatowego, w 292 przypadkach 
zastosowali pouczenie, w 21 przypadkach skierowano wniosek 
o ukaranie do sądu. Do najczęstszych wykroczeń występują-
cych na terenie gminy Michałowice można zaliczyć wykroczenia 
związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, nie-

przestrzeganiem przepisów w ruchu drogowym, zakłócaniem 
ciszy nocnej, zaśmiecaniem.

Komendant mówiła również o głównych przyczynach wypad-
ków i kolizji drogowych. Wskazała, że najczęstszą ich przyczyną 
jest zbyt duża prędkość, gwałtowne hamowanie, nieprawidłowe 
wykonywanie manewrów typu zmiana kierunku jazdy, wymijanie, 
omijanie, cofanie, włącznie się do ruchu, nie stosowanie się do 
znaków i sygnałów drogowych, obowiązki związane z wyprze-
dzaniem, niewłaściwy stan nawierzchni, wtargnięcie na jezdnię 
dzikiej zwierzyny.

Dyskusja podczas debaty skoncentrowała się na temacie bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. Osoby uczestniczące w debacie 
wskazywały na nadmierny ruch samochodów i samochodów cię-
żarowych na terenie naszej gminy. Wskazywano na niewłaściwe 
oznakowania w ruchu drogowym. Podczas debaty, radni uczest-
niczący w spotkaniu mówili o tym, że w ich miejscowościach 
za rzadko pojawiają się patrole policyjne. Mówili, że obecność 
radiowozu czy patrolu policjanta w ogromnym stopniu zwiększa 
subiektywne poczucie bezpieczeństwa. Dlatego wszyscy radni 
wnioskowali, aby policjanci byli bardziej widoczni w miejscowo-
ściach gminy Michałowice.

Wielokrotnie zabierał głos komendant Krzysztof Radzik, który 
zachęcał mieszkańców do stałego kontaktu z policjantami, za-
chęcał mieszkańców, by dzwonili do policji zawsze, gdy widzą, 
że dzieje się coś niewłaściwego. Odwoływał się do obywatelskiej 
powinności i dbania o wspólny dobrostan.

Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, zwróciła uwagę 
i przypomniała, że wielkim problemem są piesi i rowerzyści, którzy 
poruszają się po zmroku bez oświetlenia i odblasków. Wskazywała, 
aby więcej o tym mówić, ponieważ jest to zagrożenie dla nich sa-
mych, ale również dla innych uczestników korzystających z drogi.

Beata Izdebska-Zybała 
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Świąteczna Gala „Bella e Patetica” 
W niedzielę, 13 grudnia, w komorowskiej szkole odbyła się 
pod patronatem Krzysztofa Grabki, Wójta Gminy Michałowi-
ce świąteczna gala „Bella e Patetica”, którą zorganizowało 
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów – KOMO-
ROWIANIE. 

Zebranych gości powitała Małgorzata Pachecka i Andrzej 
Jarzyński, którzy prowadzili koncert. Wieczór rozpoczął się 

od zaprezentowania płyty “Bella e Patetica” z odkrytą sześć lat 
temu, przez Lidię Kulczyńską –Pilich, muzyką poległego w wie-
ku 24 lat, w powstaniu warszawskim, mieszkańca Komorowa 
- Władysława Łozińskiego. Utwory skomponowane w czasie 
wojny zaprezentował Piotr Filek, młody utalentowany pianista, 
który zachwycił się muzyką przedwcześnie zmarłego kompozy-
tora. Podczas gali zagrał Sonatę Fis-moll nr 3 i Rondo Fantasia 
Es-dur.

Muzyce towarzyszyła poezja Katarzyny Jany-Wasilewskiej z jej 
debiutanckiego tomiku zatytułowanego Róża Wiatrów. Autorka 
wierszy jest mieszkanką Śląska. Z Komorowem związana jest 
poprzez prowadzenie trzech stron internetowych związanych 
z Komorowem. Wiersze autorki czytała, a także prowadziła roz-
mowę z poetką Maria Walter-Kochel. Tego wieczoru wystąpiła 
również śpiewaczka Opery Kameralnej - Grażyna Mądroch - so-
pran koloraturowy, która śpiewała pieśni Fryderyka Chopina.  

Ważnym momentem gali było uhonorowanie statuetką „Muza 
pod klonem”, które Towarzystwo Komorowianie już po raz trze-
ci przyznało twórcy. W tym roku otrzymał ją Andrzej Pilich, ar-
tysta plastyk, od początku związany z Towarzystwem Komo-

rowianie. Laudację odczytał Andrzej Jarzyński. Andrzej Pilich 
dziękując za to wyróżnienie, powiedział, że angażuje się w dzia-
łania Towarzystwa, ponieważ kocha Komorów i lubi ludzi którzy 
tu mieszkają. Statuetkę wręczył Krzysztof Grabka, wójt gminy 
i Małgorzata Pachecka. Wcześniej otrzymali ją Jerzy Kalina 
i Witold Błaszczyk.

Na zakończenie wieczoru wszyscy zebrani wspólnie odśpie-
wali hymn Komorowa. Autorką hymnu jest Mariola Kruszewska. 
Przypomnijmy konkurs na hymn Komorowa ogłosiło Towarzy-
stwo Komorowianie. Tekst Marioli Kruszewskiej wygrał konkurs 
i tym samym został ogłoszony oficjalnym hymnem Komorowa.

Beata Izdebska-Zybała 

Koncert andrzejkowy w Nowej Wsi
W sobotę, 28 listopada, odbył się w sie-
dzibie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nowej Wsi koncert andrzejkowy za-
tytułowany „Utwory na bis”.

Ostatni weekend listopada to czas an-
drzejkowych wróżb, tańców i zaba-

wy. Mieszkańcy Nowej Wsi zostali zapro-
szeni na wspaniały koncert andrzejkowy. 
W tym roku Elżbieta Biczyk, przewod-
nicząca rady gminy wraz z radą sołecką 
zaprosiła znakomitych muzyków, którzy 
tego wieczoru wykonywali utwory znane 
i lubiane. Wystąpił Mariusz Flis – wiolon-
czelista oraz Wojciech Puszek – pianista 
jazzowy, który tego wieczoru również zna-
komicie śpiewał. 

Artyści rozpoczęli swój występ od pio-
senki „Michelle” zespołu The Beatles, 
a następnie śpiewali inne znane utwory 
tego zespołu, jak choćby „Yesterday” czy 
„Imagine”. Następnie był czas na balladę 
rockową Freddie Merkurego „Kto chciał-
by żyć wiecznie”, tanga Astora Piazzol-
li i utwory z musicalu „West Side Story” 
i filmu „Śniadanie u Tiffaniego”. Podczas 
koncertu był również czas na muzykę 
polską, artyści grali utwory Fryderyka 
Chopina. Występu duetu mieszkańcy wy-
słuchali z wielką przyjemnością. Artyści 
dostarczyli wielu wzruszeń i satysfakcji, że 
oto, w sali OSP w Nowej Wsi, mogą po-

słuchać muzyki na najwyższym artystycz-
nym poziomie. Mieszkańcy po koncercie 
byli wzruszeni i dziękowali organizatorom 
za wspaniałą atmosferę podczas występu 
artystów. Elżbiecie Biczyk, przewodniczą-
cej Rady Gminy Michałowice, najbardziej 
przypadł do gustu utwór „Lot Trzmiela” 
Nikołaja Rimsky-Korsakowa. Długo po 
koncercie słyszała jeszcze tę wspaniałą 
muzykę. 

Następnie organizatorzy zaprosili 
wszystkich zebranych na słodki poczę-
stunek. Była kawa, herbata, ciasta domo-
wego wypieku i wspaniałe pączki z Brwi-

nowa, które mieszkańcy Nowej Wsi znają 
doskonale. 

Imprezy organizowane przez przewod-
niczącą Elżbietę Biczyk i Radę Sołecką 
Nowej Wsi cieszą się ogromnym zaintere-
sowaniem. Na dobre wpisały się do kalen-
darza życia mieszkańców. Wiele osób pyta 
Elżbietę Biczyk, kiedy będzie kolejna im-
preza. Prosimy obserwować stronę inter-
netową gminy Michałowice. Tam pojawiają 
się zaproszenia na wszystkie wydarzenia, 
które dzieją się w Nowej Wsi, ale również 
w gminie Michałowice. Zapraszamy!  

Beata Izdebska-Zybała 



Wydarzenia

www.michalowice.pl 9

Wieczór z włoską piosenką w Opaczy-Kolonii
6 grudnia 2015 r., w świetlicy w Opa-
czy-Kolonii odbył się koncert włoskiej 
piosenki. Publiczność, jak na mikołajki 
przystało, bawiła się znakomicie, chętnie 
pomagała śpiewać.

Około 20 utworów zaśpiewała Grażyna 
Skowron Matkowska; Joanna Young 

prowadziła konferansjerkę: opowiadała 
bardzo ciekawe historie, anegdoty o pio-
senkach, ich wykonawcach, kompozy-
torach i autorach oraz akompaniowała 
na skrzypcach; na czarnym fortepianie 
akompaniował Janusz Tylman – pianista 
i kompozytor: twórca muzyki filmowej, te-
atralnej i musicali.

Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu 
ktoś z publiczności zwrócił się do muzy-
ka: – Pan w programie „Śpiewające forte-

piany” grał na czarnym fortepianie, nie na 
białym, a jest pan ubrany na biało. – To 
kolor mojego charakteru – odpowiedział 
muzyk. 

Koncert Grażyna Skowron Matkowska 
rozpoczęła od zaśpiewania „Volare” – naj-
popularniejszej włoskiej piosenki wszech 
czasów, od ponad pół wieku śpiewanej na 
całym świecie. Przypomnijmy: jej kompo-
zytorem i pierwszym wykonawcą był Do-
menico Modugno (I nagroda na festiwalu 
w San Remo w 1958 r.), słowa napisał 
Franco Migliacci. 

Grażyna Skowron Matkowska wykona-
ła m.in.: „Vedrai Vedrai”, „Quando Quando 
Quando”, „Grande Grande Grande”, „Az-
zurro”, „Un mondo d’amore”, „Chitarra 
romana”,„La societa’ dei magnaccioni”, 
„Sora menica”, „Vorrei che fosse amore, 

„Io si”, „Che Sara”, „Il padrino”, „Mari-
na…”. 

Piosenkę „Mamma” śpiewaczka za-
dedykowała swojej mamie. Kiedy jako 
mała dziewczynka dowiedziała się od 
mamy, że rodzina ma na stałe wyjechać 
do Włoch, zmartwiła się, a gdy mama 
tłumaczyła, jaki to piękny kraj, gdzie jest 
bardzo gorąco i rosną palmy, pomyślała, 
że to dziki kraj i rozpłakała się. Mała Gra-
żyna szybko pokochała Włochy, wycho-
wała się tam. 

Piosenkę „Il padrino” (ojciec chrzestny) 
dedykowała obecnemu wśród publiczno-
ści ojcu – mieszkańcowi Komorowa; po-
nieważ gdy jej tato wyjeżdża do Włoch, 
to jest tam przyjmowany przez przyjaciół 
Włochów jak prawdziwy padrino. Inne 
piosenki śpiewaczka dedykowała przyja-
ciołom. 

Na zakończenie występu G. Skowron 
Matkowska zaśpiewała „O! sole mio”. 
Na tym jednak koncert się nie skończył. 
Publiczność artystom podziękowała bra-
wami na stojąco i wypuściła piosenkarkę 
i akompaniatorów dopiero po kilku bi-
sach, wśród których była aria niewolni-
ków z opery „Nabucco” Gaetano Doni-
zettiego.

Publiczność oraz artystów przywitała 
i pożegnała sołtys Opaczy-Kolonii Gra-
żyna Grabka. Razem z wójtem gminy 
Michałowice Krzysztofem Grabką, miesz-
kańcem Opaczy-Kolonii, wręczyła kwiaty 
artystom.

Stanisław Szałapak 

Wigilia mieszkańców Pęcic
11 grudnia, odbyła się wigilia mieszkańców Pęcic. Spotka-
nie opłatkowe zorganizował Waldemar Widlicki, sołtys i Rada 
Sołecka Pęcic. Uczestniczyło w nim wielu mieszkańców. 

Wśród zaproszonych gości był Krzysztof Grabka, wójt gminy, 
z żoną, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, pra-

cownicy urzędu: Zofia Idzikiewicz, sekretarz gminy, Anna Jan-
kowska, skarbnik gminy i Barbara Raczyńska, pracownik Refe-
ratu Kultury i Spraw Społecznych. 

Wigilię mieszkańców poprzedziła modlitwa księdza Grzego-
rza Jasińskiego, proboszcza parafii w Pęcicach. Ksiądz odczytał 
fragment Pisma świętego o narodzeniu Jezusa Chrystusa, a tak-
że wspólnie z mieszkańcami modlił się. Świąteczne życzenia 
złożył mieszkańcom Krzysztof Grabka, wójt gminy, który życzył 
wszystkim radosnych świąt przeżytych w rodzinnej atmosferze, 
a także szczęśliwego Nowego Roku. Przekazał mieszkańcom 
dobrą informację. A mianowicie to, że został zakupiony teren 
pod budowę nowego odcinku ścieżki rowerowej. Przypomnij-
my niedawno powstała ścieżka rowerowa na odcinku od urzędu 
gminy w kierunku Pęcic, do mostka nad Raszynką. Obecnie za-
kupiony teren umożliwi budowę ścieżki do ulicy Pęcickiej i Par-
kowej. Mieszkańcy przyjęli tę informację z wielkim entuzjazmem. 

Spotkanie opłatkowe w Pęcicach zostało przygotowane 
przez mieszkańców. W świetlicy ustawiony został ogromny stół. 

Wszystkie potrawy zostały przygotowane przez panie mieszkają-
ce w Pęcicach. 

Wigilia rozpoczęła się tradycyjnie, od dzielenia się opłat-
kiem. Obecna na spotkaniu wigilijnym przewodnicząca rady 
gminy, Elżbieta Biczyk, złożyła mieszkańcom życzenia i jed-
nocześnie zachwalała sztukę kulinarną mieszkanek Pęcic.

Wigilia mieszkańców sfinansowana została z funduszu sołec-
kiego Pęcic. 

Beata Izdebska-Zybała 
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Spotkanie wigilijne sołectwa Reguły
W tym roku spotkanie świąteczne mieszkańców Reguł od-
było się w sali multimedialnej urzędu gminy, w niedzielę, 
13 grudnia. Oprócz tradycyjnego dzielenia się opłatkiem, ży-
czeń i wigilijnych potraw, organizatorzy, sołtys i rada sołec-
ka, przygotowali świąteczne warsztaty i wspólne kolędowa-
nie. Dzieci odwiedził Mikołaj.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy, którą odmó-
wił proboszcz parafii w Pęcicach, ksiądz Grzegorz Jasiński. 

Wójt, Krzysztof Grabka wspominając o zamierzeniach inwesty-
cyjnych na terenie sołectwa w przyszłym roku (m.in. budowa 
świetlicy, dokończenie ścieżki rowerowej w ul. Aleja Powstań-
ców Warszawy), złożył najserdeczniejsze życzenia. Ciepłych, 
pogodnych i zdrowych świąt życzyła także, w imieniu swoim 
i rady sołeckiej, sołtys Magdalena Krajnik-Partyka.

Mieszkańcy po podzieleniu się opłatkiem zostali zaproszeni 
do spożywania wigilijnych potraw, których bogactwo znajdowa-
ło się na szwedzkim stole. 

W międzyczasie można było uczestniczyć w rodzinnych 
warsztatach. Powstawały przecudne gwiazdy i łańcuchy z pa-
pieru. Można było zdobić także pierniczki, które udekorowane 
smakowały znakomicie.

Magiczny czas zapanował w całej sali. Przepiękne kolędy 
i pastorałki w wykonaniu parafialnej scholii (niektóre z dziew-
czynek są mieszkankami Reguł) wprowadziły wszystkich 
w świąteczny nastrój. Stopniowo, do wspólnego kolędowa-
nia, włączali się mieszkańcy, którzy mieli małą podpowiedź – 
w tekście przygotowanym na ekranie. 

W wigilijny wieczór do domów przychodzi Mikołaj z prezen-
tami. Nie zabrakło go także podczas spotkania świątecznego 
w Regułach. Przybył do dzieci z workiem prezentów, pluszo-

wych miśków, które wręczył każdemu. Mikołajowi zostało przy-
gotowane zaszczytne miejsce, specjalny fotel wśród choinek. 
Każdy mógł usiąść mu na kolanie (z czego korzystali głownie Ci 
najmłodsi), chwilkę z nim porozmawiać i zrobić sobie wspólne 
zdjęcie. 

Niespotykane bombki ozdabiające dekoracje choinkowe na 
stołach zostały przygotowane przez Panią Bogusię, mieszkan-
kę sołectwa, która już po raz kolejny zaprezentowała swoje rę-
kodzieło.   

Spotkanie wigilijne zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego.
 UG 

Spotkanie opłatkowe Opaczy Małej 
12 grudnia 2015 r., przy ul. Raszyńskiej 
34 w Michałowicach, odbyło się spo-
tkanie wigilijne mieszkańców Opaczy 
Małej.

Miłych, radosnych, zdrowych świąt 
Bożego Narodzenia, spełnienia ma-

rzeń, szczęśliwego nowego roku – życzyła 
sołtys Opaczy Małej Barbara Budzyniak. 

Życzenia złożyła Adriana Król-Popiel – 
sołtys Michałowic Wsi i radna Rady Gminy 
Michałowice: – Spokojnych i rodzinnych 
świąt, pięknego kolędowania i aby nad-
chodzący rok był dobrym rokiem dla pań-
stwa i waszych najbliższych.

– Niech ten świąteczny czas będzie 
czasem wytchnienia, spokoju, wzajemne-
go zrozumienia – złożył życzenia wójt gmi-
ny Michałowice Krzysztof Grabka od sie-
bie, od Rady Gminy Michałowice oraz od 
pracowników urzędu.

Potrawy wigilijne z cateringu smako-
wały jak domowe, czyli były pyszne. Na 
dwóch szwedzkich stołach poustawiane 
zostały potrawy związane z wielowieko-
wą polską tradycją, na ciepło – kapusta 
wigilijna, barszcz czerwony, podsmażane 
pierogi z kapustą i grzybami, ryba panie-

rowana z cytryną; na zimno – śledzie, ryba 
po grecku, sałatka jarzynowa i śledziowa 
oraz słodkości. 

Większy „szwedzki stół” na szczęście 
okazał się tak duży, że przystawiono do 
niego krzesła i bez większego problemu 
zmieścili się przy nim wszyscy uczestnicy 

uroczystości. Słuchając kolęd mieszkańcy 
Opaczy Małej miło spędzili czas na dobro-
sąsiedzkich rozmowach.

Wigilia została sfinansowanaz funduszu 
sołeckiego Opaczy-Małej. 

Stanisław Szałapak 
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Spotkanie opłatkowe seniorów z Granicy
17 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe 
emerytów z Granicy. Uczestniczył w nim 
Krzysztof Grabka, wójt gminy Michało-
wice, z żoną, Elżbieta Biczyk, przewodni-
cząca Rady Gminy, radni z terenu Granicy, 
przedstawiciele zarządu osiedla, jak rów-
nież Ewa Dymura, dyrektor szkoły w No-
wej Wsi, w której odbyło się spotkanie. 

Od lat przed świętami Bożego Naro-
dzenia spotykają się emeryci związani 

z Kołami Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Najdłuższą działalnością legitymuje się 
Koło z Komorowa. Istnieje już prawie pięć-
dziesiąt lat. Od lat też komorowscy emery-
ci spotykają się przed świętami. Natomiast 
Koło Emerytów z Granicy jest najmłodsze. 
Powstało niespełna kilka miesięcy temu. 
Święta Bożego Narodzenia są doskonałą 
okazją do wspólnego opłatka. Dlatego tak 
licznie przybyli seniorzy należący do Koła 
z Granicy, a także licznie odwiedzili senio-
rów miejscowi samorządowcy. W spotka-
niu opłatkowym w Granicy uczestniczył 
nie tylko wójt Krzysztof Grabka i Elżbieta 
Biczyk, przewodnicząca rady gminy, ale 
również radni: Agnieszka Paradowska 
i Przemysław Majtyka, a także przewodni-
czący Zarządu Osiedla Granica Paweł Łą-

pieś i Zarząd w składzie: Marcin Izdebski, 
Anna Świątek, Aleksandra Świątek.

Krzysztof Grabka, wójt gminy Michało-
wice, gratulował emerytom z Granicy de-
cyzji utworzenia Koła i jednocześnie życzył 
wszystkim dobrej energii do działania.

Duża atrakcją spotkania był występ gim-
nazjalistów z miejscowej szkoły. Młodzież 
w ciekawy i nowatorki sposób zaprezen-
towała historię narodzenia Dzieciątka Je-

zus. Historię tę włożyła w dzisiejszy świat, 
w którym króluje Internet, komputery i te-
lefony. Występ uczniów przygotowała na-
uczycielka Aleksandra Piotrowska. 

Kolejnym ważnym momentem było dzie-
lenie się opłatkiem i świąteczne życzenia.

Przy zupie grzybowej, karpiu i słodko-
ściach emeryci z Granicy spędzili miły, 
świąteczny wieczór.

Beata Izdebska-Zybała 

Wigilia w Nowej Wsi
17 grudnia, w czwartek, w świetlicy 
w Nowej Wsi odbyło się spotkanie wi-
gilijne lokalnego Koła Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów. 

Na spotkanie opłatkowe przybyło wiele 
osób – członkowie koła, mieszkańcy 

i zaproszeni goście. Wszystkich zebranych 
powitał Marian Bośka, sołtys Nowej Wsi 
i Irena Niewiadomska, przewodnicząca 
nowowiejskiego koła. Na spotkaniu obec-
ni byli: wójt gminy Michałowice Krzysztof 
Grabka, z żoną, Elżbieta Biczyk, przewod-
nicząca rady gminy, Barbara Raczyńska 
z Referatu Kultury i Spraw Społecznych, 
ksiądz proboszcz Jan Studziński z Pa-
rafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Pruszkowie, a także Ewa Dymura, dy-
rektor Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Nowej Wsi, Agata Tomaszewska, 
przewodnicząca Rady Rodziców szkoły 
podstawowej w Nowej Wsi, a także Ewa 
Adamczyk, przewodnicząca Rejonowego 
Koła Emerytów z Michałowic.

Spotkanie rozpoczęło się od jasełek 
w wykonaniu najmłodszych uczniów szkoły 
podstawowej. Dzieci pod okiem nauczy-
cielek: Katarzyny Cieloch i Małgorzaty Ga-
jownik zaprezentowały piękną opowieść 
o istocie i sensie Świąt Bożego Narodzenia. 

W dalszej części spotkania ks. Jan 
Studziński odprawił krótką modlitwę, 
wszystkim zebranym życzył zdrowia po-
gody ducha podczas świąt i zachęcał 
do wspólnego świętowania w kościele. 
Krzysztof Grabka również złożył wszyst-
kim zebranym świąteczne życzenia. Ży-
czył, aby święta upłynęły w spokojnej ro-
dzinnej atmosferze i żeby kolejny 2016 rok 
był lepszy od poprzedniego!   

Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady 
gminy wszystkim zebranym życzyła mi-
łości, wielu radości i satysfakcji podczas 
świąt i po Nowym Roku.

Następnie przyszedł czas na dzielenie 
się opłatkiem i wspólną wieczerzę wigilij-
ną. Organizowanie spotkań przed święta-
mi Bożego Narodzenia jest w Nowej Wsi 
już tradycją.

Beata Izdebska-Zybała 
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Wigilia mieszkańców Opaczy-Kolonii 
18 grudnia 2015 r., w świetlicy, tradycyjnie, jak co roku odbyło się 
wigilijne spotkanie.

– Niech święta Bożego Narodzenia będą radosne, duchowo cie-
płe, pachnące choinką – złożyła życzenia sołtys Opaczy-Kolonii Gra-
żyna Grabka.

– Wytchnienia, wyhamowania, zastanowienia się, spokojnych 
świąt wśród najbliższych; niech nadchodzący rok będzie lepszy 
od poprzedniego – złożył życzenia Krzysztof Grabka – wójt gmi-
ny Michałowice, mieszkaniec Opaczy-Kolonii; od siebie, Rady 
Gminy Michałowice, pracowników urzędu, w imieniu obecnych 
na spotkaniu radnych Anny Kamińskiej i Eugeniusza Hanca, od 
przewodniczącej Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w Michałowicach Ewy Adamczyk 
i przewodniczącej Koła nr 5 Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Opaczy-Kolonii Anny Taras.

– Zakorzenienia się w Bogu – życzył ks. proboszcz parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Michałowicach-
-Opaczy Marek Małkiewicz. – Pokoju najpierw w naszych ser-
cach, w naszym życiu.

Zespoły wokalne dorosłych „Czerwone Korale” i dziecięcy 
„Czerwone Koraliki”, pod kierunkiem Renaty Włodarek zaśpie-
wały kilkanaście kolęd i pastorałek, w tym: „Gdy śliczna pan-
na”, „Jadą kolędnicy, jadą” czy „Dzisiaj w Betlejem” oraz utwory 
z mniej standardowego repertuaru: „Kolęda płynie z wysokości” 
– słowa ks. Jan Twardowski; melodię tę solo na klarnecie zagrała 
Natalia Włodarek, a akompaniowały na fletach prostych Olga Gaj 
i Julian Włodarek; Natalia Włodarek solo na klarnecie zagrała pa-

storałkę „Lulajże, lulej” z filmu „Miś” S. Barei, (kompozytor Jerzy 
Derfel, słowa Stanisław Tym).

Wigilijny posiłek przygotowały, tak jak co roku, opackie gospo-
dynie. Trudno wymienić wszystkie potrawy, tyle ich było. Smako-
wały oczywiście – bardzo. 

Stanisław Szałapak 

Spotkanie wigilijne seniorów w Komorowie
W sobotę, 19 grudnia, odbyło się w Szkole Podstawowej w Ko-
morowie spotkanie opłatkowe. Komorowskich emerytów od-
wiedził Krzysztof Grabka, wójt gminy, z żoną, Elżbieta Biczyk, 
przewodnicząca rady gminy, a także lokalni samorządowcy. 

Komorowskie Koło Emerytów i Rencistów i Inwalidów ist-
nieje już 47 lat, jest najstarszym kołem emerytów w naszej 

gminie. Od lat też emeryci organizują spotkania opłatkowe. 
Każdego roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia spoty-
kają się, aby wspólnie, przy świątecznym stole podzielić się 
opłatkiem, obejrzeć i wysłuchać świątecznego programu ar-
tystycznego w wykonaniu dzieci i młodzieży z naszej szkoły, 
a przede wszystkim spotkać się i miło spędzić czas.

W sobotnie popołudnie, 19 grudnia, tradycyjnie zebranych 
gości powitała przewodnicząca Koła, Felicja Ćwilichowska. 
Wszystkim zebranym złożyła świąteczne życzenia i wyraziła 
radość, że członkowie Koła spotykają się już tak długo. Za-
prosiła do wspólnego świętowania Bożego Narodzenia. W tym 
roku Krzysztof Grabka, wójt gminy, życzył zebranym gościom 
radości i pogody ducha, życzył także, aby rok 2016 był lepszy 
od poprzedniego. Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gmi-
ny, cytując fragmenty fraszki Jana Kochanowskiego życzyła 
zebranym zdrowia. Bo gdy zdrowie dopisuje i  nie ma bólu 
i cierpienia, wtedy świat jest piękniejszy. Życzenia komorow-
skim emerytom złożył także radny Piotr Kamiński, a także Mi-
chał Jeżewski, którzy również uczestniczyli w spotkaniu opłat-
kowym.

W spotkaniu wzięła również udział Ewa Adamczyk, przewod-
nicząca Koła Rejonowego w Michałowicach. Koleżankom i Ko-
legom z Koła w Komorowie Ewa Adamczyk życzyła energii do 
działania i wielu, wielu wspólnych spotkań. 

Atrakcją spotkań opłatkowych są oczywiście występy arty-
styczne uczniów klas najmłodszych szkoły podstawowej w Ko-
morowie. W tym roku wiersze świąteczne i kolędy śpiewały 
dzieci z drugiej klasy, które przygotowane zostały przez siostrę 
Michałę i nauczycielkę Joannę Reszke. Wiele radości i zdrowia 
życzył zebranym Sławomir Rymuza, dyrektor szkoły. Po zakoń-
czeniu części artystycznej dzieci wraz z życzeniami przekazały 
emerytom własnoręcznie wykonane kartki świąteczne

Obecny na opłatku ksiądz wikary życzył wszystkim gościom 
zdrowia i radości, która płynie z szopki betlejemskiej i narodzenia 
Jezusa Chrystusa, a następnie poświęcił przygotowaną wiecze-
rzę wigilijną i odmówił krótką modlitwę. Dzielenie się opłatkiem 
i składanie życzeń to najważniejszy moment. Potem był czas na 
śpiewanie kolęd i rozmowy. 

Beata Izdebska-Zybała 
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Spotkanie opłatkowe mieszkańców sołectwa Komorów
Tradycyjnie mieszkańcy sołectwa Ko-
morów spotkali się podczas wigilii, któ-
rą zorganizował Artur Kostera sołtys, 
rada sołecka, radna Katarzyna Parzyń-
ska i niektórzy mieszkańcy. Spotka-
nie odbyło się w niedzielę, 20 grudnia. 
Uczestniczył w niej Krzysztof Grabka, 
wójt gminy Michałowice, z żoną, a tak-
że ksiądz prałat Andrzej Perdzyński, 
proboszcz parafii w Komorowie. 

Spotkanie odbyło się w świetlicy w Kali-
szowym Gaik i stało się już tradycją so-

łectwa Komorów. Zebranych mieszkańców 
powitała Katarzyna Parzyńska, radna rady 
gminy, jak również Artur Kostera sołtys. Zło-
żyli wszystkim najserdeczniejsze życzenia 
świąteczne, życzyli zdrowia i radości podczas 

Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz za-
prosili na wspaniałe widowisko słowno – mu-
zyczne, którego tematem były święta bożego 
Narodzenia i tradycja z nimi związana.

Wystąpili artyści: Teresa Siewierska, ak-
torka, Bogdan Kuźmiuk – tenor i Andrzej 
Seroczyński – kompozytor i pianista. Pod-
czas koncertu artyści śpiewali najpiękniej-
sze polskie i zagraniczne kolędy, jak choćby 
„Hej pasterze”, „Wśród nocnej ciszy”, „Cicha 
noc” i wiele innych znanych i chętnie śpiewa-
nych kolęd i pastorałek. Szczególnie pięknie 
w Komorowskiej świetlicy brzmiały kolędy, 
które Bogdan Kuźnik wykonywał solo. Były 
to kolędy mało znane, lecz były szczególnie 
wzruszające, na przykład mało znany utwór 
„Opłatek dla Mamy” Kazimierza Szemiotha 
czy „Kolęda dla nieobecnych”. Znakomicie 

występ muzyków uzupełniała Teresa Sie-
wierska, która z wielkim talentem recytowała 
wiersze o tematyce Bożego Narodzenia naj-
większych polskich poetów, jak choćby Ka-
zimierza Przerwy-Termajera, Jerzego Liberta, 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Erne-
sta Bryla, a także księdza Jana Twardowskie-
go.  

Po koncercie był czas na modlitwę, po-
świecenie pokarmu, dzielenie się opłatkiem 
i życzenia. Ksiądz prałat Andrzej Perdzyński 
odczytał fragment pisma świętego mówiący 
o narodzeniu Jezusa Chrystusa, a następnie 
pobłogosławił pokarm i ludzi. Złożył wszyst-
kim świąteczne życzenia. 

Krzysztof Grabka, wójt gminy, życzył, 
w imieniu swoim, ale również Elżbiety Biczyk, 
przewodniczącej rady gminy i pracowników 
urzędu gminy, zebranym gościom rado-
ści i pogody ducha. Życzył, aby kolejny rok 
był równie dobry jak obecny i podzielił się 
z mieszkańcami dobrą wiadomością A mia-
nowicie, powiedział, że kilka dni temu pod-
pisał akt notarialny potwierdzający przejęcie 
zalewu w Komorowie. Ta informacja została 
przyjęta z dużym entuzjazmem. Krzysztof 
Grabka, powiedział, że ma świadomość, że 
teraz zaczną się „schody”, ale szybko dodał, 
ze lubi wyzwania i z pomocą mieszkańców 
będzie realizował kolejne projekty. 

Wieczerze wigilijne to świetna okazja do 
spotkań w pięknej świątecznej oprawie. 
Podczas wigilii w świetlicy sołectwa Komo-
rów panował świąteczny, uroczysty nastrój. 
Nastrój serdeczności i radości. A potem był 
czas na poczęstunek i rozmowy.

Beata Izdebska-Zybała 

Wigilia michałowickich seniorów
19 grudnia 2015 r., przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach 
odbyło się spotkanie wigilijne michałowickiego Koła nr 2 Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów.

Życzę wam, waszym najbliższym zdrowych, radosnych świąt. 
Niech ten nowy rok 2016 obfituje w łaski bożej dzieciny, a miło-

sierdzie boże nigdy was nie opuści. Szczęść wam Boże – przywita-
ła licznie przybyłych seniorów przewodnicząca koła Teresa Sładek. 
(Przypominamy, koło nr 2 jest najliczniejsze w naszej gminie – należy 
do niego ponad 130 seniorów).

Życzenia michałowickim seniorom złożyli: przewodnicząca Rady 
Gminy Michałowice Elżbieta Biczyk, wójt gminy Michałowice Krzysz-
tof Grabka, radna Anna Wyszomirska, przewodnicząca Oddziału 
Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Michałowicach Ewa Adamczyk oraz przewodniczący Zarządu 
Osiedla Michałowice Mariusz Kaźmierczak. Życzenia od ks. prałata 
przekazał ks. proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Michałowicach-Opaczy Marek Małkiewicz; od siebie życzył 
on spokoju w tych burzliwych czasach; pomodlił się.

Chór „Michałowiczanka”, pod kierunkiem Piotra Gwiazdeckiego, 
wystąpił dwa razy. Na otwarcie imprezy szczególnie doniośle za-
brzmiał utwór „Gloria in excelsis Deo”, wykonany na głosy oraz m.in. 
zaśpiewano: „Przystąpmy do szopy”, „Cieszmy się i pod niebiosy” 

W drugiej części chór m.in. wykonał: góralską pastorałkę „Kej owie-
cek”, kolędę „Narodził się zbawiciel”, „Teraz śpij dziecino” oraz ży-
czenia po angielsku „We Wish You A Merry Christmas”.

Chórzystki wyglądały atrakcyjnie w nowych czerwono-czarnych 
strojach, zakupionych z dotacji Oddziału Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Michałowicach.

Przy stołach z wigilijnymi potrawami upływał czas spotkania 
w świątecznej, dobrosąsiedzkiej atmosferze. 

Stanisław Szałapak 
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Świąteczo - noworoczne spotkanie mieszkańców Sokołowa
W Sokołowie świąteczne spotkanie 
mieszkańców odbyło się 30 grudnia, już 
po świętach, ale jeszcze przed nowym 
rokiem. Zorganizował je sołtys, Bar-
tosz Lewandowski wraz z radą sołecką. 
Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, 
wójt gminy, z żoną, ksiądz Grzegorz 
Jasiński, proboszcz parafii w Pęcicach 
i Edward Kozłowski, radny, a także wielu 
mieszkańców Sokołowa wraz z dziećmi.

Świetlica Oaza Spokoju, gdzie zorga-
nizowane zostało spotkanie świą-

teczno-noworoczne była odświętnie ude-
korowana, stoły przykryte były białymi 
obrusami, w widocznym miejscu usta-
wiona została piękna choinka. Nieopodal 
znajdowały się prezenty. Dzieci czuły, że 
Mikołaj również w tym roku do nich przyj-
dzie z upominkami.

Zebranych mieszkańców powitał Bar-
tosz Lewandowski, sołtys Sokołowa. Za-
prosił mieszkańców do wspólnego kolę-
dowania. Uroczystość rozpoczął ksiądz 
Grzegorz Jasiński, odczytał fragment pi-
sma świętego mówiący o narodzeniu Syna 
Bożego. Życzył wszystkim zebranym, aby 
umacniali swoją wiarę i byli gotowi na przy-
jęcie do swoich serc Jezusa Chrystusa. 
W dalszej części uroczystości życzenia, 
zdrowia i radości złożył Krzysztof Grabka, 
wójt gminy. Życzył zebranym, aby Nowy 
Rok - 2016 przyniósł wiele radości i satys-
fakcji w życiu.

Życzenia mieszkańcom Sokołowa złożył 
w imieniu swoim, ale również w imieniu Elż-

biety Biczyk, przewodniczącej rady gminy 
jak również pracowników urzędu gminy.

Następnie mieszkańcy dzielili się opłat-
kiem i składali sobie życzenia. W tle sły-
chać było piękne kolędy i pastorałki. Za-
panował uroczysty, świąteczny nastrój. 
W tym roku kolędy i pastorałki śpiewały 
chórzystki z kościelnej Scholi Gregoriana, 
która istnieje przy pęcickim kościele. Po-
tem był czas na ucztowanie. Na stole poja-
wiły się wigilijne potrawy: świąteczny czer-

wony barszcz z uszkami i pierogi, śledzie 
i sałatki warzywne, ciasta, kawa i herbata. 
Pod koniec spotkania wigilijnego dzieci 
doczekały się przyjścia Mikołaja. W roli 
Mikołaja wystąpił w tym roku Marek Sybil-
ski, mieszkaniec Sokołowa i jednocześnie 
członek Rady Sołeckiej. Święty Mikołaj 
obdarowywał dzieci pięknymi prezentami. 

A potem był czas na sąsiedzkie rozmo-
wy i wspólne śpiewanie kolęd.

Beata Izdebska-Zybała 

Wydarzenia

Spotkanie świąteczne w Pęcicach Małych
Tegoroczne spotkanie wigilijne w Pęcicach Małych, które 
odbyło się 29 grudnia miało dla mieszkańców miejscowości 
szczególny charakter - po raz pierwszy odbyło się w murach 
nowego budynku świetlicy.

Organizatorem spotkania był Zdzisław Krupa, sołtys Pęcic Ma-
łych i rada sołecka. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym przy-

jęciem – na spotkanie przybyło wielu mieszkańców wsi. Na miejscu 
czekał udekorowany stół ze świątecznymi smakołykami oraz ob-
wieszona ozdobami choinka. W gronie zaproszonych gości byli 
Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, z małżonką, Elżbieta Bi-
czyk, przewodnicząca rady gminy i Edward Kozłowski, radny gminy. 

Przed rozpoczęciem wspólnej wieczerzy uczestnicy spotkania 
skupili się na modlitwie pod przewodnictwem księdza Grzego-
rza Jasińskiego, proboszcza parafii w Pęcicach. Ksiądz Jasiński 
odczytał fragment Ewangelii poświęcony narodzinom Chrystusa 
oraz pobłogosławił zgromadzonych. Życzył by Święta i Rok Miło-
sierdzia były okazją do refleksji i „wyciągnięcia do bliźniego ręki 
z chlebem, a nie kamieniem nienawiści”.

Po modlitwie i odśpiewaniu kolędy „Bóg się rodzi” przyszedł czas 
na życzenia i dzielenie się opłatkiem. Krzysztof Grabka, wójt gminy, 
Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy oraz Zdzisław Krupa, soł-
tys Pęcic Małych życzyli zgromadzonym mieszkańcom oraz gościom, 
spokojnego i szczęśliwego Nowego Roku, dużo zdrowia i pomyślności. 

Świąteczne spotkanie w świetlicy w Pęcicach Małych było 
wspaniałą okazją do spędzenia czasu w przyjacielskiej atmos-
ferze. Wszyscy zasiedli przy odświętnie udekorowanym stole, 
gdzie oprócz delektowania się świątecznymi smakołykami pro-
wadzili radosne, sąsiedzkie rozmowy. Spotkanie wigilijne zostało 
sfinansowane z funduszu sołeckiego. 

UG 
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Świąteczno - noworoczne spotkanie mieszkańców 
Suchego Lasu
Mieszkańcy Suchego Lasu bardzo licznie przybyli na spotka-
nie świąteczno-noworoczne. Zorganizował je sołtys Edward 
Chruściak wraz z radą sołecką. W wigilii uczestniczył Krzysz-
tof Grabka, wójt gminy, a także ksiądz Grzegorz Jasiński.

Spotkanie świąteczno-noworoczne zorganizowane zostało 
w domu Państwa Kwaśnych. Rozpoczęło się od przeczy-

tania przez księdza Grzegorza Jasińskiego, proboszcza parafii 
w Pęcicach, fragmentu z Pisma świętego o narodzeniu Jezusa 
Chrystusa oraz życzeń. Ksiądz Grzegorz Jasiński, życzył miesz-
kańcom Suchego Lasu, aby wzmacniali swoją wiarę i aby zawsze 
byli gotowi na przyjęcie Jezusa Chrystusa.

Noworoczne życzenia złożył mieszkańcom również Krzysztof 
Grabka, wójt gminy. Krzysztof Grabka tradycyjnie życzył zgro-
madzonym na spotkaniu mieszkańcom, aby Nowy Rok, 2016 
był lepszy od poprzedniego i aby nikogo szczęście nie opusz-
czało. Krzysztof Grabka powiedział też, że w grudniu 2015 roku 
został zatwierdzony i uchwalony budżet Gminy Michałowice na 
2016 rok. W budżecie znajduje się zapis o budowie świetlicy 
w miejscowości Suchy Las. Tak więc, z ogromnym prawdopo-
dobieństwem można napisać, że w przyszłym roku spotkanie 
świąteczne odbędzie się już w nowo wybudowanej świetlicy 
– mówił Krzysztof Grabka. Mieszkańcy przyjęli tę informację 
z wielkim zadowoleniem. 

Po życzeniach nastąpiło dzielenie się opłatkiem, mieszkańcy 

życzyli sobie zdrowia, radości i szczęścia. W spotkaniu świą-
teczno-noworocznym uczestniczyli sołtysi z miejscowości przy-
legających do Suchego Lasu: sołtys Waldemar Widlicki z Pęcic 
i Zdzisław Krupa, sołtys Pęcic Małych.

A potem był czas na poczęstunek, na stole pojawiły się świą-
teczne potrawy: barszcz, pirogi i oczywiście ryby: karpie i śle-
dzie. Suchy Las jest małą miejscowością, mieszkańcy świetnie 
się znają. Przy świątecznych stołach od razu zapanowała miła, 
świąteczna atmosfera.

Beata Izdebska-Zybała 

Zabawa andrzejkowa w sołectwie Komorów
W ostatnią sobotę listopada – w an-
drzejki - mieszkańcy sołectwa Ko-
morów bawili się na imprezie tanecz-
nej w świetlicy w Kaliszowym Gaiku. 
Imprezę zorganizowała rada sołecka 
i sołtys Artur Kostera.

W zabawie tanecznej, przy dźwiękach 
wspaniałej muzyki, bawiło się wielu 

mieszkańców sołectwa Komorów. Impre-

za rozpoczęła się wieczorem, ale najwię-
cej tancerzy przybyło około godziny dwu-
dziestej. Wszystkich zebranych powitał 
sołtys Artur Kostera, który dziękowała za 
przybycie i  życzył wszystkim dobrego 
czasu i  udanej zabawy.

Jedno jest pewne, mieszkańcy sołec-
twa Komorów lubią tańczyć! I umieją się 
świetnie bawić! Potwierdzają to spotka-
nia, które od jakiegoś czasu, dość regu-

larnie, organizowane są w świetlicy w Ka-
liszowym Gaiku. Tak było i tym razem.

Zabawa andrzejkowa rozpoczęła się 
od tradycyjnych wróżb. Jedna z miesz-
kanek specjalnie na ten wieczór przygo-
towała francuskie rogaliki z karteczkami 
na których były wróżby. Każdy uczestnik 
zabawy losował ciasteczko z wróżbą i od-
czytywał swój los. Na szczęście wszystkie 
wylosowane wróżby przynosiły tylko do-
bre informacje! 

Podczas zabawy dominowała polska 
muzyka popularna. I wszyscy zgodnie 
twierdzili, że przy takiej muzyce zaba-
wa jest najlepsza! Były wężyki, pociągi 
i inne kombinacje taneczne, które do 
zabawy włączały wszystkich uczestni-
ków. Odbyły się konkursy, które wyzwa-
lały nie lada emocje. Były również tan-
ga, rock and role, cza cza i inne tańce. 
Wszyscy chętnie włączyli się do zabawy! 

Dodatkową atrakcją był poczęstunek, 
który uczestnicy zabawy wspólnie przy-
gotowali.

Sołtys Artur Kostera powiedział, że wi-
dzi pewne ożywienie wśród mieszkańców 
sołectwa Komorów, coraz więcej osób 
odwiedza świetlicę w Kaliszowym Gaiku, 
co jest bardzo pozytywne. Ale oczywiście 
marzy mu się, by jak najwięcej mieszkań-
ców polubiło to miejsce i aby w sąsiedzkim 
gronie spędzali czas w dobrej atmosferze! 

Beata Izdebska-Zybała 
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Andrzejki sołectwa Michałowice
Mieszkańcy sołectwa Michałowice już 
po raz trzeci bawili się podczas balu 
andrzejkowego. Jednak tegoroczna 
zabawa, zorganizowana przez sołtys 
Adrianę Król-Popiel w sobotę, 21 listo-
pada, odbyła się w nowym miejscu - 
w michałowickim Ośrodku Olimpijczy-
ków i Paraolimpijczyków.

Budynek został udostępniony przez 
Krzysztofa Malmurowicza, dyrektora 

ośrodka, któremu za współpracę podzię-
kowała sołtys, Adriana Król-Popiel, otwie-
rając bal andrzejkowy. Życzyła mieszkań-
com wspaniałej i udanej zabawy.

Przez cały wieczór muzyczną oprawę 
zapewnił zespól Forte, który wykony-
wał różnorodne przeboje, w większo-
ści muzyki polskiej. Niespodzianką był 
występ jednej z uczestniczek zabawy, 
Nadii Malmurovich, która znakomicie, 
z akompaniamentem zespołu, wykonała 
ukraiński utwór ludowy “Pidmanuła-pi-
dweła”. 

Tradycją Andrzejek sołectwa jest przy-
noszenie własnoręcznie przygotowanych 
potraw. Także i tym razem mieszkańcy 
nie zawiedli. Szwedzki stół zapełniał się 
błyskawicznie różnorodnymi, smacznymi 

potrawami: wytrawnymi sałatkami i prze-
kąskami oraz cistami. O północy serwo-
wany był także gorący posiłek, który za-
pewnił energię do dalszej zabawy.

Mieszkańcy z ochotą wychodzili na 
parkiet, który przez cały czas był pe-
łen. Wszyscy bawili się doskonale.

UG 
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Bal Andrzejkowy mieszkańców Granicy
W sobotę, 21 listopada, odbył się bal 
andrzejkowy. Bal zorganizowany zo-
stał w domu weselnym Astoria w Ka-
niach, na którym bawili się mieszkańcy 
Granicy. W balu uczestniczył również 
Krzysztof Grabka, wójt gminy Michało-
wice, z żoną. 

Bale andrzejkowe mają w Polsce swoją 
tradycję i cieszą się w dużym powo-

dzeniem. Podążając tym śladem Zarząd 
Osiedla Granica, jak również przewodni-
czący Zarządu i radni z Granicy postano-
wili zorganizować dla mieszkańców bal 
andrzejkowy. I był to strzał w dziesiąt-
kę, ponieważ uczestniczyło w nim wiele 
osób, zarówno starszych, jak i młodszych 
mieszkańców miejscowości.

Bal zorganizowany został w domu we-
selnym Astoria w Kaniach, który znajduje 
się przy trasie w kierunku Podkowy Le-
śnej. Organizatorzy zapewnili znakomitą 
muzykę, w wykonaniu profesjonalnego 
zespołu. Grane były znane i powszechnie 
lubiane melodie. Dlatego, gdy tylko roz-
brzmiały pierwsze dźwięki muzyki, wszy-
scy ochoczo ruszyli do tańca. 

Po dwóch godzinach zabawy organi-
zatorzy zaprosili na wspaniały tort. Był on 
wyrazem podziękowania dla tych wszyst-

kich, którzy w ostatnim czasie byli zaan-
gażowani w realizację granickich przed-
sięwzięć i  pracę na rzecz osiedla. W balu 
uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gmi-
ny Michałowice, który wszystkim zebra-
nym życzył dobrej zabawy i powiedział, 
że zawsze z wielką radością spotyka się 
z mieszkańcami Granicy.

W kolejnej części balu wystąpiły Panie 
– mieszkanki Granicy, które od kilku ty-

godni spotykają się i wspólnie śpiewają. 
Panie zaśpiewały hymn Osiedla Granica, 
którego refren brzmi: „Tu lasy soczyste, 
powietrze czyste, ptaszki tu śpiewają, ży-
cie umilają”. Panie powiedziały również, 
że już od jakiegoś czasu ćwiczą śpiewa-
nie kolęd. 

Zabawa trwała do północy. Wszyscy 
świetnie się bawili.

Beata Izdebska-Zybała 
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Mikołajki na sportowo w Pęcicach Małych
W sobotę, 5 grudnia, odbyła się zabawa 
dla dzieci z okazji mikołajek. 

Zabawa mikołajkowa była pierwszą 
imprezą zorganizowaną w miejsco-

wej świetlicy. Zorganizował ją Zdzisław 
Krupa, sołtys Pęcic Małych, wraz z radą 
sołecką. W tym roku była to zabawa na 
sportowo. Był to świetny pomysł, ponie-
waż dzieci bardzo chętnie uczestniczyły 
we wszystkich rozgrywkach i konkursach 
sportowych. Pierwszą rozgrywką konkur-
sową było zbieranie kolorowych piłeczek 
na czas. Następnie dzieci, przy użyciu ho-
keja robiły slalom i celowały do bramek. 
Wygrywała oczywiście drużyna, która 
strzeliła więcej bramek w krótszym cza-
sie. Odbył się również turniej gry w ping-
-ponga i rozgrywki w piłkarzyki. Zwycięz-
cy otrzymali nagrody od organizatorów 
zabawy „Mikołajki na sportowo”. Były 
to piłki, rakietki i inny sprzęt sportowy. 
Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali też 
nagrody pocieszenia, za wzięcie udziału 
w rozgrywkach sportowych.

Dla wszystkich dzieci przygotowane 
zostały prezenty mikołajkowe od orga-
nizatora, czyli Rady Sołeckiej Pęcic Ma-

łych. Dzieci otrzymały drobne upominki, 
jak również uczestniczyły w słodkim po-
częstunku.

Na imprezę mikołajkową do świetlicy 
w Pęcicach Małych przybyło przeszło 
trzydzieścioro dzieci. Nie wszyscy rodzi-
ce zmieścili się w świetlicy. A dodatko-
wo, aby nie przeszkadzać w rywalizacji 

podczas rozgrywek sportowych, rodzice 
czekali na swe pociechy na zewnątrz, nie-
opodal świetlicy przy wspaniałych ogni-
sku. Impreza mikołajkowa sfinansowana 
została z funduszu sołeckiego sołectwa 
Pęcice Małe, zgodnie z głosowaniem 
mieszkańców.

Beata Izdebska-Zybała 

Bal choinkowy w Opaczy-Kolonii
13 grudnia, dzieci o z Opaczy- Kolonii 
bawiły na balu choinkowym, który zo-
stał zorganizowany przez sołtysa i rade 
sołecką. Odbył się on w miejscowej 
świetlicy. Choć za oknem panowała 
wiosenna pogoda, śnieżynka i bałwa-
nek z Krainy Lodu - Olaf, zapewniały 
dzieciom zabawę w iście zimowym 
klimacie. Pojawiły się renifery, choinki, 
nawet zaczął sypać śnieg.

Dzieci uczestniczyły w mnóstwie za-
baw. Były sanie prowadzone przez re-

nifery, w których rolę wcieliły się mamy. 
Rodzicie zostali przystrojeni jak świątecz-
ne choinki, mieniące się różnymi barwa-
mi. Tańce, wyścigi, zabawy z chustą do 
animacji – sprawiały dzieciom mnóstwo 
radości. Tego dnia chętni mogli przybrać 
wymarzoną postać m.in. motylka, księż-
niczki, tygryska, dzięki czarom których 
dokonywała pani od malowania buziek. 
Między zabawami, sołtys Grażyna Grabka 
częstowała dzieci napojami, które dostar-
czały im energii do następnych.  

Było mnóstwo atrakcji, jednak dzieci, 
jak to dzieci, gdy jest choinka oczeku-
ją na przybycie Mikołaja. I choć sanie 
nie mogły w tym roku sunąc po puszy-
stym śniegu, dotarł do świetlicy z mnó-
stwem prezentów. Ustawiła się do niego 

dłuuuuga kolejka, jednak każdy cierpli-
wie czekał na swoją chwilę. Mikołaj przy-
bijał dzieciom, głównie tym starszym, 
tzw. piątkę, one zaś robiły sobie z nim 
„selfie” (nowe czasy). Najmłodsi jednak 
z ciekawością i pewną nieśmiałością 
podchodzili do niego, chcąc zbliżyć się 

i dotknąć magicznej postaci. Dzieci peł-
ne wrażeń, i oczywiście z upominkami 
od Mikołaja, wróciły do domu z uśmie-
chem na twarzy.

Spotkanie mikołajkowe zostało zorgani-
zowane z funduszu sołeckiego. 

UG 
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Zabawa Karnawałowa - Nowa Wieś 2016!
Zabawa karnawałowa mieszkańców No-
wej Wsi odbyła się w sobotę, 16 stycznia. 
Sala Ochotniczej Straży Pożarnej wypeł-
niona była po brzegi.

Była to impreza zorganizowana przez Radę 
Sołecką Nowej Wsi oraz przewodniczą-

cą Rady Gminy Michałowice i radną z Nowej 

Wsi, Elżbietę Biczyk, która witając gości, ży-
czyła szampańskiej, wspaniałej zabawy. Po-
wiedziała też, że bardzo ją cieszy tak ogrom-
ne zainteresowanie zabawą karnawałową 
oraz obecność mieszkańców, którzy przybyli 
na nią po raz pierwszy.

Warto dodać, że zabawy w okresie karna-
wału w sołectwie organizowane są od trzech 

lat. Zainteresowanie nimi jest ogromne, ba-
wią się zarówno starsi jak i młodsi miesz-
kańcy Nowej Wsi. W tym roku, ta „młodsza 
cześć” była bardzo liczna. Na parkiecie jed-
nak wszyscy bawili się znakomicie.

Tego wieczoru grał zespół muzyczny „For-
te”. Artyści prezentowali repertuar bardzo 
różnorodny, walce, walczyki, tanga i rock 
and role. Repertuar był tak zróżnicowany, 
aby dla każdego było coś miłego. Był utwo-
ry szybkie, rytmiczne, a także wolniejsze. 
Mieszkańcy Nowej Wsi świetnie się bawi-
li do północy. I niektórzy mówili, że gdyby 
wszyscy, w tym samym czasie, chcieli tań-
czyć, to parkiet Ochotniczej Straży Pożarnej 
w nie pomieściłby ogółu tancerzy.  

Zwyczajem zabaw w Nowej Wsi jest, że 
mieszkańcy przychodząc na imprezę przyno-
szą własny poczęstunek. Tak było i w tym roku. 
Organizatorzy wcześniej przygotowali i ude-
korowali stoły, każdy uczestnik zabawy miał 
oznaczone swoje miejsce. Goście zasiadali 
w grupach, wśród przyjaciół. Wszyscy mogli 
częstować się kawą i herbatą oraz ciastami, 
które przygotowali organizatorzy. Mieszkańcy 
udowodnili po raz kolejny, że lubią i potrafią się 
bawić. Niezależnie od wieku. Rozchodzący się 
goście wyrazili nadzieję na kontynuowanie tra-
dycji zabaw tanecznych w karnawale, koniecz-
nie w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej! 

 Beata Izdebska-Zybała 

Zabawa choinkowa w Nowej Wsi
W niedzielne popołudnie, 20 grudnia, dzie-
ci z Nowej Wsi bawiły się podczas zabawy 
choinkowej. Odwiedził je święty Mikołaj, 
który wszystkich obdarował prezentami 
i słodkimi upominkami. Zabawę choinko-
wą zorganizowała Elżbieta Biczyk, radna 
z Nowej Wsi wraz z radą sołecką.

Tegoroczna zabawa choinkowa była 
ogromna, tak dużo dzieci jeszcze nie ba-

wiło się w remizie strażackiej w Nowej Wsi. 
Przybyła ponad setka dzieci. I wszystkie 
dzieci były w doskonałych humorach.

Dzieci przywitała Elżbieta Biczyk i zaprosiła 
do wspólnej zabawy. W tym roku prowadzą-
cy byli Elfami świętego Mikołaja i mieli od nie-
go poufne informacje, że Mikołaj jest w po-
bliżu i lada moment przybędzie z prezentami. 
Zanim jednak pojawił się, dzieci znakomicie 
się bawiły. Było przeciąganie liny, zabawy 
z kolorową chustą klauza, a także zabawy, 
w które włączani byli dorośli, jak choćby stary 
niedźwiedź śpi. A potem pojawił się Mikołaj. 
Jego widok wywołał radość i jeszcze większy 
entuzjazm dzieci. Każde dziecko otrzymało 
od niego prezent, paczuszkę ze słodkościami 
i świąteczną maskotkę – renifera lub słonika. 
Organizatorzy przygotowali dla wszystkich 
uczestników zabawy wspaniały świąteczny 

poczęstunek. Były owoce, ciasta i ciastecz-
ka, a także napoje.  

Sala remizy wypełniona była po brzegi. 
Uczestników do zabawy nie trzeba było za-
chęcać. Tańczyły całe rodziny, szczególnie 
dzieci, ale także rodzice, babcie i dziadko-
wie. Z ogromną satysfakcją należy dodać, 

że organizacja zabawy choinkowej dla dzieci 
w Nowej Wsi to znakomity pomysł. 

Zabawa choinkowa została sfinansowana 
z funduszu sołeckiego Nowej Wsi, zgodnie 
z głosowaniem mieszkańców i  uchwałą pod-
czas zebrania wiejskiego. 

Beata Izdebska-Zybała 
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Karnawałowy bal dla dzieci w Opaczy-Kolonii
O tym, że prawie wszystkie dzieci lubią taniec i do tego są 
prawdziwymi mistrzami parkietu, wiedzą chyba wszyscy. To 
z myślą o nich, w niedzielę, 24 stycznia, świetlica sołectwa 
Opacz-Kolonia, przy ulicy Ryżowej 90, zamieniła się w wielką 
salę balową.

Przybyłych gości powitała gospodarz balu, Grażyna Grabka – 
sołtys Opaczy-Kolonii oraz prowadzący tegoroczną zabawę 

– zając Filip i lisiczka. Jak przystało na czas karnawału nie za-
brakło przepięknych strojów – na bal przybyły księżniczki, wróżki 
oraz damy, ale były także dinozaur, Sipderman, piłkarze, pszczół-
ki, czy rycerze jedi.

Animatorzy zadbali o znakomitą atmosferę, a pomysłów na 
świetną zabawę było co niemiara. Naturalnie na początku, jak 
to w przypadku każdego balu – tak dla dzieci jak i dla dorosłych 
– najtrudniej było z pierwszym wyjściem na parkiet. Jednak jak 
wiemy dzieci bardzo szybko potrafią przełamywać wszelkie ba-
riery, a impreza błyskawicznie się rozkręciła. Najmłodsi tańczyli 
w rytm znanych dziecięcych oraz popularnych utworów, a do 
tych najbardziej ulubiony na pewno trzeba zaliczyć: jedzie po-
ciąg z daleka, kółko graniaste i Chihuahua. Liczne konkursy, 
w których brały udział niemal wszystkie dzieci i czasem nawet 
rodzice, to kolejna porcja emocji.Oczywiście nie mogło zabrak-
nąć nagród dla zwycięzców w konkursach oraz upominków 
dla wszystkich dzieci. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 
bufet, gdzie podczas przerw czekały na uczestników balu owo-
ce, napoje i słodycze.

Tańcom i zabawom nie było końca – słowem karnawałowe 
szaleństwo. 

Podczas rozmów rodzice i opiekunowie podkreślali, iż tak 
wspaniała zabawa nie była by możliwa gdyby nie jej organiza-
torzy, którzy od lat dbają o kulturalne atrakcje sołectwa Opacz-
-Kolonia. Szczególne podziękowania należą się sołtys, Grażynie 
Grabce oraz  radzie sołeckiej, a w szczególności Agnieszce Au-
gustynowicz. 

Na koniec wypada życzyć wszystkim, tak wspaniałego Nowego 
Roku, jak wspaniały był karnawałowy bal dla dzieci z Opaczy-Kolonii.

Mariusz Marcysiak 

X Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta 
Gminy Michałowice
W niedzielę, 13 grudnia, odbyła się dziesią-
ta edycja Mikołajkowego Turnieju Tenisa 
Stołowego o Puchar Wójta Gminy Michało-
wice. W turnieju uczestniczyło ponad pięć-
dziesięciu zawodników w różnym wieku.

Turniej rozegrany został w czterech ka-
tegoriach: „Młodzik”, „Junior”, „Open 

Amateur” i „Open Professional”. Jak zwy-
kle frekwencja dopisała – zgłosiło się po-
nad pięćdziesięciu uczestników, wśród 
których byli uczniowie wszystkich komo-

rowskich szkół: szkoły podstawowej, gim-
nazjum i liceum. Rywalizacja przebiegała 
pasjonująco i trwała kilka godzin. 

Każdy pojedynek był zacięty i każdy 
uczestnik turnieju walczył do ostatniej „pi-
łeczki”. Po zaciętej sportowej rywalizacji 
wyłonieni zostali zwycięzcy.

Oto wyniki X Mikołajkowego Turnieju 
Tenisa Stołowego o Puchar wójta Gminy 
Michałowice.

W kategorii Młodzik pierwsze miejsce 
wywalczył Max Utri. Drugie miejsce za-

jął Mikołaj Bigaj, trzecie miejsce - Michał 
Strojek. 

W kategorii Junior pierwsze miejsce wy-
walczył Damian Ruciński, drugie – Wiktor 
Owczarek, trzecie miejsce – Kuba Mossa-
kowski i czwarte miejsce – Rafał Zezula. 

W kategorii Open Amateur pierwsze 
miejsce zdobył Kuba Biernacki, drugie 
miejsce – Mirosław Zezula, trzecie miejsce 
– Jerzy Ostapiuk oraz czwarte miejsce – 
Maciek Godlewski.

W kategorii Open Professional pierwsze 
miejsce wywalczył Jerzy Kiełbik, drugie 
miejsce – Wojtek Folwarski, trzecie miej-
sce – Marek Cyliński i czwarte miejsce – 
Aleksander Romaszko. 

Gratulujemy zwycięzcom! 
Zwycięzcy (czterech najlepszych za-

wodników w każdej kategorii) otrzymali 
pamiątkowe puchary, statuetki, medale 
oraz wiele różnorodnych nagród rzeczo-
wych. Dodatkowo każdy uczestnik turnie-
ju otrzymał mikołajkową słodycz w posta-
ci świątecznej czekolady.

Turniej został sfinansowany z dotacji 
gminnej dla organizacji pozarządowych, 
z zakresu kultury fizycznej i sportu. Od lat 
organizatorem turnieju jest Marcin Jagieł-
ło, prezes Zarządu UKS „Komorów”. Do 
zobaczenia za rok!

Beata Izdebska-Zybała 
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Zredagował Urząd Gminy Michałowice
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Druk  
i opracowanie  

graficzne:

•  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-Admini-
stracyjnej 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 SP 
tel. 22 758–02–48 liceum 
tel. 22 758–08–95 gimnazjum

•  Zespół Szkolno–Przedszkolny 
im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi 
ul. Główna 96, 05–806 Komorów 
tel. 22 758–26–05 szkoła 
tel. 22 758–26–51 przedszkole

•  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

•  Gminne przedszkole w Michałowicach 
ul. Szkolna 13, 05–816 Michałowice, 
tel. 22 723–83–80

•  Gminna biblioteka publiczna 
w Michałowicach 
ul. Szkolna 15, 05–816 Michałowice 
(budynek szkoły podstawowej) 
tel./fax 22 723–86–00
Filia biblioteki mieści się w Nowej Wsi 
(budynek gminnego przedszkola) 
ul. Główna 52A,  
05–806 Komorów 
tel./fax 22 758–28–72

•  Gminna Biblioteka Publiczna 
w Komorowie 
ul. Kraszewskiego 3, 05–806 Komorów, 
tel. 22 758–01–84

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

WAŻNIEJSZE TELEFONY

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

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

0 – Kancelaria ogólna; 
2 – Dowody i meldunki; 
3 – Działalność gospodarcza; 
4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 
5 – Rozliczanie opłat wodno- 

-kanalizacyjnych; 
6 – Podatki; 
7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne; 
8 – Utrzymanie dróg; 
9 – Utrzymanie porządku i czystości, 

odpady komunalne; 

10 – Zieleń; 
11 – Numery porządkowe nieru-

chomości i dzierżawa gruntów; 
12 – Podział nieruchomości  

i rolnictwo; 
13 – Planowanie przestrzenne; 
14 – Zamówienia Publiczne; 
15 – Promocja; 
16 – Kultura i sprawy społeczne; 
17 – Zarządzanie kryzysowe.

Telefony bezpośrednie:

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

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)

Rozliczanie faktur za wodę i kanalizację – 22 350–91–30

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

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; 

8 – Utrzymanie 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)

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; 

8 – Utrzymanie 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 
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 „ŚWIĘCKI”, konserwacja@swiecki.pl, 
tel. 692-469-767

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
POMP 4 EKO SP. Z O.O.
tel. 22 759 03 03

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ I SANITARNEJ 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej 
„GEA-NOVA” Sp. z o. o. 
AWARIE: 697-229-002 
SERWIS: tel. 695-380-695, 693-860-083

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

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

PRZYCHODNIE LEKARSKIE 

„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 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


