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Inwestycje  
Baza sportowa naszej gminy zostanie 
powiększona o 2 kolejne obiekty, które powstaną 
w Granicy i Pęcicach Małych. W Michałowicach, 
przy zespole szkół, trwa kompleksowa odnowa 
istniejącego boiska i bieżni.

Festyn z okazji Dni Gminy Michałowi-
ce to wydarzenie, którego nie można 

było przegapić. Piękna pogoda, ciekawy 
program i mnóstwo atrakcji sprawiły, że 
w niedzielę 12 czerwca na placu  przy ul. 
Księdza Jerzego Popiełuszki w Micha-
łowicach pojawiły się całe rodziny, które 
co było widać na ich buziach, bawiły się 
wspaniale.

 Tegoroczny festyn zbiegł się w czasie 
z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej, 
więc i atrakcji z nimi związanymi nie bra-
kowało. W specjalnej, piłkarskiej strefie 
można było m.in. zmierzyć się w meczu 
przy mega piłkarzykach, sprawdzić swo-
ją celność w strzelaniu rzutów karnych, 
przejść tor sprawnościowy, czy popisać 
się żonglerką.

 Zabawa zaczęła się punktualnie o 13-
tej, a na początek prowadzący tegorocz-
ny festyn aktor, Wojciech Asiński zaprosił 
na scenę uczniów z ZSO w Komorowie. 
Występ rozpoczął prowadzony przez 
Sławomira Rymuzę zespół kameralny 
„Gradus ad Parnassum”, który wykonał 
niezwykłą balladę rockową z repertuaru 
Led Zeppelin „Stairway To Heaven”. Na-
stępnie przyszedł czas na pokaz gimna-
styczny i prezentację umiejętności wo-

kalnych podopiecznych  komorowskich 
szkół.

 Tuż po ich występie na scenie pojawił 
się wójt gminy Michałowice, Krzysztof 
Grabka, który dokonał oficjalnego otwar-
cia festynu życząc wszystkim wspaniałej 
zabawy i wielu niezapomnianych wrażeń. 

Kolejnymi artystami jacy zaprezento-
wali się na  scenie byli uczniowie szkół 
w Michałowicach oraz dzieci i młodzież 
z Nowej Wsi.  Przed publicznością wy-
stąpiła również Paulina Pastuszek, wo-
lontariuszka Gminnego Centrum Wolon-
tariatu działającego przy GOPS Gminy 
Michałowice.  

Duże zainteresowanie wzbudził pokaz 
tresury psów, jaki poprowadzili Małgo-
rzata i Krzysztof Gajownik oraz Krysty-
na Grabińska reprezentujący HauHau – 
szkołę na 6 łapach. Opiekunowie psów 
opowiedzieli o najważniejszych ele-
mentach tresury takich jak: metody na-
uki, kiedy ją rozpocząć i jak długo trwa 
oraz jak wygląda.

 Na festynie z okazji „Dni Gminy Mi-
chałowice” nie mogło zabraknąć wystę-
pu chórów z Opaczy-Kolonii „Czerwone 
Korale” i „Czerwone Koraliki” kierowa-
nych przez Renatę Włodarek oraz  chó-

Piłkarska strefa Mistrzostw Europy i  niezapomniany koncert kultowego zespołu 
Perfect, to główne atrakcje festynu jaki odbył się w ramach Dni Gminy Michałowice.

Otwarcie świetlicy w Granicy  
W niedzielę, 5 czerwca, odbyło się uroczyste 
otwarcie i przekazanie do użytkowania świetlicy 
w Granicy.

Muzyczny Maj  
W tym roku odbyły się dwa koncerty 
cyklu. Podczas pierwszego, w kościele 
w Michałowicach, wystąpiła Antonina Krzysztoń. 
Drugi koncert odbył się w sali multimedialnej 
urzędu. Wystąpili artyści scen operetkowych.
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Wydarzenia

ru michałowickich seniorów „Michało-
wiczanka” prowadzonego przez Piotra 
Gwiazdeckiego. Ich występ to już trady-
cja gminnego festynu, który jak zawsze 
wzbudził entuzjazm zgromadzonej pu-
bliczności.

 Moc atrakcji jakie na tegoroczny festyn 
przygotował Urząd Gminy Michałowice, 
Gminne Biblioteki, ZOEAS i GOPS zapewniło 
wszystkim uczestnikom wspaniałą zabawę, 
w trakcie której każdy znalazł coś dla siebie, 
również te osoby, które były mniej zaintere-
sowane atrakcjami związanymi z piłką noż-
ną. Na najmłodszych czekał dmuchany dziki 
zachód i nie tylko, mega bańki mydlane, ba-
lonowe cudaki i  malowanie buzi. Wielu za-
interesowanych zgromadziły stanowiska, na 
których można było samemu ozdobić porce-
lanowe przedmioty lub też namalować coś 
fajnego na koszulce. Kto chciał mógł zajrzeć 
do fotobudki na sesję zdjęciową w przeza-
bawnej stylizacji.

 Na godzinę przed rozpoczęciem trans-
misji inauguracyjnego meczu naszej repre-
zentacji z Irlandią Płn. podczas Mistrzostw 
Europy 2016, który wszyscy kibice obej-
rzeli na olbrzymim telebimie, ruszyła strefa 
kibica. Rozpoczęło się od konkursu m.in. 
wiedzy o Euro 2016, a na kilkanaście mi-
nut przed meczem bębniarze rozpoczęli 
rozgrzewkę kibiców przygotowującą do 
dopingu naszej reprezentacji.

Wypełniona po brzegi strefa kibica niosła 
naszych piłkarzy rewelacyjnym i żywioło-
wym dopingiem, którzy jakby inaczej po-
konali Irlandię Płn. 1:0. W przerwie meczu 
oraz na jego koniec odbyło się rozstrzy-
gniecie konkursów jakie odbyły się pod-
czas festynu. Nagrody zwycięzcom wręczył 
wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, 
a było ich wiele i bardzo atrakcyjne m.in. pił-
ka i koszulka reprezentacji polski z podpisa-
mi zawodników, replika piłki, którą piłkarze 
grają podczas mistrzostw, książka z auto-
grafem trenera Adama Nawałki oraz gadżety 
związane z Euro 2106.

 Po emocjach piłkarskich przyszedł czas 
na koncert gwiazdy wieczoru. Wystąpił jeden 
z najbardziej znanych i najbardziej lubianych 
polskich zespołów rockowych – grupa Per-

fect. To była prawdziwa muzyczna uczta jaką 
Perfect zafundował uczestnikom festynu. 
Bez względu na wiek – dzieci, nastolatkowie, 
młodzież i dorośli – wszyscy bawili się i śpie-
wali razem z zespołem ich największe prze-
boje – „Bla bla bla”, „Raz po raz”, „Nie patrz 
jak ja tańczę”, „Kochaj mnie”, „Wszystko ma 
swój czas”, „Nie płacz Ewka”, „Odnawiam 
dusze”, „Autobiografia”, „Ale w koło jest we-
soło”, „Chcemy być sobą”.

Cóż to był za koncert. Publiczność zgoto-
wała zespołowi niesamowitą owację, który 
odwdzięczając się wykonał na bis niezwykle 
nastrojową balladę „Niepokonani”.

Jak wszystko także i to co dobre musi 
mieć też swój koniec, ale z pewnością moż-
na powiedzieć, iż Festyn Dni Michałowice 
2016 był rewelacyjną imprezą, pełną pozy-
tywnych emocji i atrakcji. A kibicujące tłumy 
naszej reprezentacji w inauguracyjnym me-
czu Mistrzostw Europy 2016 oraz wybitny 
koncert Perfectu z pewnością pozostaną na 
długo w pamięci wielu uczestników. 

Mariusz Marcysiak 
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Aktualności

Inwestycje
Baza sportowa naszej gminy zosta-
nie powiększona o 2 kolejne obiekty. 
Wkrótce w Pęcicach Małych zostaną 
zakończone prace związane z budo-
wą boiska do siatkówki i koszykówki, 
natomiast w Granicy rozpoczęła się in-
westycja, w efekcie której powstanie 
obiekt piłkarski spełniający wymogi 
PZPN i MZPN dla rozgrywek zespołów 
do IV ligi włącznie. W Michałowicach, 
przy zespole szkół, trwa kompleksowa 
odnowa istniejącego boiska i bieżni. 
Rozstrzygnięto postępowania prze-
targowe na modernizację oświetlenia 
oraz projekty, przebudowę i remont 
infrastruktury technicznej. Zakończo-
ne inwestycje związane m.in. z prze-
budową ulic z pewnością poprawią 
komfort poruszania się po nich. 

Boisko w Pęcicach Małych powstaje 
przy ul. Brzozowej, tuż obok świe-

tlicy wiejskiej, altany i małego placu za-
baw. Boisko przeznaczone będzie do gry 
w piłkę siatkową i w koszykówkę, o polu 
do gry 13x24 m. Jego wyposażenie (słup-
ki do siatkówki i regulowana wysokość 
siatki) umożliwi także grę amatorską 
w badminktona i tenisa. Nawierzchnia 
zastanie wykonana z materiału poliure-
tanowo-gumowego o grubości warstwy 
13 mm, stosowanego przy budowie bo-
isk wielofunkcyjnych, bieżni lekkoatle-
tycznych czy placów rekreacji. Prace po-
winny zostać zakończone do końca lipca 
br. Inwestycję o wartości 279.994,13 zł 
prowadzi wyłoniona w przetargu firma 
Moris-Polska Sp. z o.o.

Budowa zaplecza sportowego 
w Granicy jest wieloletnią inwestycją. 
Rozpoczął się właśnie jej pierwszy etap 
– budowa boiska do piłki nożnej. Będzie 
miało ono wymiary 66 m x 110 m i pole 
do gry - 60 m x 100 m. Nawierzchnia 
będzie wykonana z trawy syntetycznej 
III generacji. Wokół boiska zaprojekto-
wano ogrodzenie z siatki polietylenowej 
o wysokości 6,00 m, z dwoma wjazda-
mi i dwiema furtkami. Przy polu do gry 
zostaną umieszczone ławki dla rezerwo-
wych zawodników, każda z 16 miejsca-
mi siedzącymi. Natomiast przy boisku 
zostaną wybudowane zadaszone trybu-
ny na 349 miejsc siedzących. Oprócz 
wymogów PZPN i MZPN obiekt będzie 
posiadał także certyfikat FIFA QUALITY 
PRO, gdyż wykonawca jest zobowią-
zany do jego uzyskania. Zakończenie 
inwestycji o wartości 3.344.998,54 zł, 
którą realizuje firma Moris – Polska Sp. 
z o.o. Warszawa, planowane jest jeszcze 
w tym roku. 

Kompleks sportowy przy szkole 
w Michałowicach jest częściowo mo-
dernizowany. Nastąpił demontaż zużytej 

nawierzchni boiska z trawy sztucznej. 
W to miejsce, po naprawie podłoża, po-
jawiła się już nowa nawierzchnia trawia-
sta na boisku o polu gry 41,5 x 27 m. 
Obecnie trwają prace naprawy i wymia-
ny 4 torowej bieżni o długości 200 m. Zo-
stanie odnowione także miejsce do sko-
ku w dal – deska do odbić oraz piasek 
zostaną wymienione. Prace prowadzo-
ne przez firmę Moris-Polska Sp. z o.o., 
których wartość wynosi 560.001,66 zł 
powinny zostać zakończone do końca 
sierpnia.

 Gmina na budowę boiska w Granicy 
i modernizację kompleksu w Michałowi-
cach otrzymała dofinansowanie z Pro-
gramu Rozwoju Bazy Sportowej Woje-
wództwa Mazowieckiego na rok 2016, 
w łącznej kwocie 878.700 zł, które jest 
udzielane ze środków Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej.

 Zanim jednak będzie można użytko-
wać nowe i zmodernizowane obiekty, 
chętni do uprawiania sportu mogą ko-
rzystać z ogólnodostępnych boisk znaj-
dujących się przy szkole w Komorowie, 
na strefie rekreacji w Regułach, w ogród-
ku jordanowskim w Opaczy-Kolonii, 
oraz z boiska Orlik 2012 mieszczącego 
się w Sokołowie.

Rozpoczęła się przebudowa ulicy 
Poniatowskiego w Michałowicach-
-Wsi. Prace są kolejnym etapem prze-
budowy tej ulicy. W etapie I zmodernizo-
wano drogę na odcinku od ul. Wesołej 
do ul. Kasztanowej, o łącznej długości 
386 mb. Została wymieniona nawierzch-
nia asfaltowa. Na całej długości wykona-
no chodnik. Etap II przebudowy będzie 
prowadzony od ul. Borowskiego do gra-
nicy z gminą Raszyn, a wiec na odcin-
ku 517 mb. Wyłoniona w postępowaniu 
przetargowym firma MABAU Sp. z o.o. 
sp. k. Szymanów, Baniocha wykona 
usługę o wartości 389.000 zł do końca 
września. 

Zostało rozstrzygnięte postpowanie 
przetargowe na zaprojektowanie i wy-
konanie chodnika w ul. Brzozowej 
w Nowej Wsi, na odcinku 520 m, tj. od 
ul. Piwonii do trasy 719 m. Droga będą-
cą w zarządzie powiatu pruszkowskiego 
jest ważnym szlakiem komunikacyjnym. 
Chodnik powstanie po południowej stro-
nie ulicy. W zakres opracowania wcho-
dzi wykonanie chodnika, dostosowanie 
wjazdów i dojść do posesji, max. dwóch 
przejść w poziomie dla pieszych przez 
ul. Brzozową, oznakowanie pionowe 
i poziome. Z pewnością wybudowany 
ciąg poprawi bezpieczeństwo porusza-
nia się pieszych na tym ruchliwym odcin-
ku. Inwestycja o wartości 142.680,00 zł 
powinna zostać zakończona do końca 
września. Przeprowadzi ją konsorcjum 

firm: Lider: RYMIX-BIS S.A. Warszawa 
Partner: ANIOŁ S.C. Pracowania Projek-
towo-Usługowa. 

Firma „Świecki” będzie wykonywa-
ła modernizację oświetlenia ulicznego 
w sołectwie Komorów na ul. Cypriana 
Kamila Norwida i ul. Bugaj, w Grani-
cy - ul. Gościnnej, ul. Pogodnej i ulicy 
bocznej od Długiej, w Pęcicach Małych 
- w ul. Sikorki oraz w Michałowicach-Wsi 
- ul. Błękitnej. W ramach prac o wartości 
227.545,13 zł zostaną także wymienio-
ne i wyremontowane szafki sterujące, 
punkty świetlne oraz nastąpi remont li-
nii i słupów oświetlenia ulicznego. Prace 
powinny zostać zakończone do końca 
października.

Wyłoniono firmę, która wykona doku-
mentację projektową na przebudowę 
ulic: w Michałowicach (odnogi ul. Jesio-
nowej, ulica Jaśminowa), Regułach (ul. 
Firmowa i Przytorowa) oraz Komorowie 
(ul. Ceglanej na odcinku od ul. Krótkiej 
do ul. Kolejowej i ul. Sosnowa oraz ul. 
Wschodnia) i w Granicy (Ciszy Leśnej i ul. 
Kubusia Puchatka). Dokumentację pro-
jektową o łącznej wartości 144.799,91 zł 
wykona firma TOMKOR Nadzory i Pro-
jektowanie Tomasz Korczak. 

Firma „Efekt” wykona nakładki asfal-
towe o łącznej długości 1300 mb w uli-
cach: Harcerskiej w Komorowie, Dębo-
wej w Granicy, na odcinku od ul. Skośnej 
do ul. Cisowej, Leśnej w Pęcicach Ma-
łych, na odcinku od istniejącej kostki 
do ul. Księdza Michała Woźniaka. Prace 
o wartości 238.620,00 zł potrwają do 
końca wakacji.

W najbliższym czasie będzie wyko-
nywany remont chodników, wjaz-
dów i parkingów. Prace o wartości 
84.283,25 zł wykona firma Paweł Wy-
żykowski. Kompleksowe Usługi dla Rol-
nictwa. Natomiast Związek Spółek wod-
nych zajmie się konserwacją rowów 
odwadniających na terenie gminy. War-
tość prac 185.219,82 zł. 

Ogłoszono postępowanie przetargo-
we na budowę świetlicy w Suchym 
Lesie, w której odbywały się będą spo-
tkania lokalnej społeczności. Obiekt po-
wstanie na działce o pow. 1302,90 m2 
przy ul. Księdza Michała Woźniaka. 
Budynek ma być jednokondygnacyj-
ny. Powierzchnia zabudowy wyniesie 
105,4 m2, z czego powierzchnia użyt-
kowa - 90,0 m2. Największą jej część 
będzie zajmowała sala wielofunkcyjna 
o powierzchni 62,5 m2. Do niej przylega-
ła będzie łazienka (z dwoma wejściami 
od wewnątrz i zewnątrz), kuchnia (11 m2) 
oraz zaplecze (9,1 m2). Przed budynkiem 
będzie umiejscowiony taras. Świetlica 
wraz z zagospodarowaniem terenu ma 
być gotowa „pod klucz”. Budynek bę-
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dzie o konstrukcji stalowej. Wewnątrz 
zostanie wykonana wentylacja nawiewo-
wo -wywiewna. W ramach tej inwestycji 
zostanie wykonane także oświetlenie 
terenu, montaż alarmu, sieci kompute-
rowej oraz monitoringu. Wokół budynku 
zaprojektowano alejki i przy nich ławki. 
Tern zostanie zagospodarowany, nastąpi 
nasadzenie krzewów i drzewek. 

Ogłoszono postępowanie przetargo-
we na przebudowę ulic Studziennej, 
Górnej i Badylarskiej w Opaczy-Kolonii. 
Łącznie zostanie przebudowanych 590 
mb. Nowa nawierzchnia będzie wyko-
nana z kostki betonowej. Równocześnie 
zostaną wymienione dojścia i zjazdy do 
posesji. Wykonawcy będą mieli 2 mie-
siące od podpisania umowy na wykona-
nie prac. 

W Komorowie planowana jest przebu-
dowa ul. Granickiej. Ulica ma długość 
200 mb i jest położona wśród zabudo-
wy jednorodzinnej. Nowa nawierzch-
nia zostanie wykonana z kostki beto-
nowej, pobocze zostanie utwardzone, 
przebudowane zostaną także zjazdy 
do nieruchomości. Zaprojektowano po-
wierzchniowe odwodnienie. Ogłoszono 
postepowanie przetargowe na tę inwe-
stycję. 

Postępowanie przetargowe wyłoni 
wykonawcę i kwotę wykonania budowy 
sieci wodociągowej w ul. Baśniowej 
i ul. Calineczki w Regułach, o łącznej 
długości 207,9 mb, wraz z uzbrojeniem 
oraz 11 szt. przyłączy wodociągowych 
do studzienki wodomierzowej. 

Jedne inwestycje jeszcze przed nami, 
wiele jednak już zostało zakończonych. 
W czerwcu oddano do użytkowania 
obiekt świetlicy w Granicy. Więcej o tym 
przedsięwzięciu - na str. 8. 

Zakończyła się budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Aleja Topolowa w Mi-
chałowicach. Inwestycja o wartości 

480.000,29 zł rozpoczęła się w grudniu 
ubiegłego roku. Sieć kanalizacyjna po-
wstała na odcinku 781 mb. Inwestycję 
wykonywała firma WOD-KAN Więc-
kowski i Milewski Sp. jawna Pruszków. 
Zakończyła się także budowa kanału 
tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Ko-
lejowej, ul. Aleja Topolowa w Michało-
wicach. Prace o wartości 560.641,66 zł 
wykonywała firma Santinex Robert Sie-
kierski Sochaczewa. 

W Nowej Wsi mieszkańcy mogą już 
poruszać się przebudowaną ul. Sasa-
nek oraz Magnolii. Na tej ostatniej został 
wyremontowany ponad 300 m odcinek 
ulicy. Oprócz wymiany nawierzchni pro-
wadząca prace firma Zakład Usług Tere-
nowych Budowlanych i Porządkowych 
„MARGOT” z Warszawy wykonała blisko 
640 m odwodnienia i prawie 550 m2 kwa-
dratowych poboczy. Wartość inwestycji 
wyniosła 236 383,40 zł. Natomiast ulica 
Sasanki, łącząca ul. Polną z ul. Brzozo-

wą, została przebudowana na odcinku 
490 mb. Prace warte 393.998,37 zł wy-
konała firma Zakład Usług Terenowych 
Budowlanych i Porządkowych „MAR-
GOT” z Warszawy. 

W Opaczy-Kolonii zakończyła się prze-
budowa ul. Grabowej. Została wymie-
niona nawierzchnia na kostkę betonową 
oraz odnowiono pobocza. Całość prac, 
których koszt wyniósł 170.867,97 zł 
przeprowadziła firma MKL-BUD Michał 
Lulis z Warszawy. 

Przebudowę ulic Sienkiewicza i No-
wowiejskiej w Komorowie, leżących 
w pobliżu gminnej biblioteki, prowadzi-
ła Warszawska firma „FAL-BRUK” Sp. 
z o.o. sp. k. Wykonawca wymienił łącz-
nie niemal 400 m2 nawierzchni. Dzięki in-
westycji wartej 392.370,00 zł poprawiła 
się jakość komunikacji wśród gęstej za-
budowy Komorowa. 
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Aktualności

XV sesja Rady Gminy Michałowice z 20 czerwca 2016 r. 
UCHWAŁY NR 162 i 163 – rada gminy dokonała zmian 

w uchwale budżetowej na 2016 rok oraz Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej na lata 2016 – 2020. W wyniku zwięk-
szenia dochodów o kwotę 274 772,00 zł (m.in. z ustanowie-
nia służebności przesyłu i refundacji środków finansowych 
poniesionych w 2015 r. na realizację projektu Przeciwdzia-
łanie Wykluczeniu cyfrowemu) zamknęły się one w kwocie 
103 189 462,99 zł. Równocześnie zwiększono wydatki o kwo-
tę 274 772,00 zł ( m.in. przeznaczono je na opracowanie 
gminnego programu rewitalizacji dla gmin czy na zakup zesta-
wu ratownictwa technicznego), które zamknęły się w kwocie 
115 275 169,24 zł. W wyniku wprowadzonych zmian i aktuali-
zacji dochodów deficyt budżetowy pozostał bez zmian. 

UCHWAŁA NR 164 – rada gminy wyraziła zgodę na zawar-
cie, w tym występowania jako Lider/Partner, współdziałania 

w ramach partnerstw z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego (w tym z gminami Kampinos, Młodzieszyn, 
Brochów i Leszno) w sprawie wspólnej realizacji projek-
tu w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ 
projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii 
ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
Porozumienie jest podstawowym dokumentem niezbędnym 
do wspólnego aplikowania o środki unijne na dofinansowa-
nie projektów dotyczących montażu instalacji odnawialnych 
źródeł energii, za pośrednictwem Gminy, na budynkach 
osób prywatnych. 

UCHWAŁA NR 165 – przyjęto do realizacji „Plan gospo-
darki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice”. Aktuali-
zacja dokumentu w zakresie inwestycji dotyczącej budowy 
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parkingów P&R i ponowne przyjęcie planu umożliwi gminie 
ubieganie się o refundację poniesionych wydatków dot. 
budowy parkingu typu P&R przy ul. Kuchy w Regułach ze 
środków UE ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 
Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, 
Poddziałanie 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT, Ty 
projektów Parkingi „Parkuj i Jedź”. Projekt partnerski przy-
gotowywany będzie we współpracy z miastami Pruszków 
i Piastów.

UCHWAŁA NR 166 – na dotychczasowym poziomie zo-
stały utrzymane stawki za zbiorową dostawę wody i zbio-
rowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości. 
Dostawa wody:
a) 3,96 zł netto za 1 m3 wody przeznaczonej do spożycia 
przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych za zu-
żytą wodę do 3 m3 na osobę na miesiąc, 
b) 4,96 zł netto za 1 m3 wody przeznaczonej dla innych od-
biorców oraz osób fizycznych w gospodarstwach domowych 
za zużytą wodę powyżej 3 m3 na osobę na miesiąc, 
c) 8,95 zł netto za dostawę 1 m3 wody bezpowrotnie zużytej. 
Odprowadzenie ścieków: 
a) 6,50 zł netto za 1 m3 ścieków komunalnych odprowadzo-
nych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych,
b) 6,32 zł netto za 1 m3 ścieków komunalnych, odprowadzo-
nych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych, dla nierucho-
mości posiadających przydomowe przepompownie ścieków, 
które czerpią energię do pracy z gospodarstwa domowego 
dostawcy.

UCHWAŁA NR 167 - Rada Gminy Michałowice zmieniła 
wieloletni program gospodarowania zasobem mieszka-
niowym gminy w związku z wykreśleniem jednego obiek-
tu (zły stan techniczny) oraz zmianie nakładów rzeczowych 
na remont poszczególnych budynków. Szczegóły na stronie 
 www.bip.michalowice.pl.

UCHWAŁA NR 168 – rada gminy uchwaliła zaktualizo-
wany dokument założeń do planu zaopatrzenia w cie-
pło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mi-
chałowice na lata 2015 – 2030. Pełen dokument na stronie  
www.bip.michalowice.pl.

UCHWAŁY NR 169, NR 170 i NR 171 - w związku z no-
welizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, Rada Gminy Michałowice określiła w drodze 
uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, czę-
stotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnym (nr 169), szczegółowy sposób i zakres 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicie-
li nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia 
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komu-
nalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzą-
cego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
(nr 170) oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Michałowice (nr 171). Szczegóły na stronie  
www.bip.michalowice.pl.

UCHWAŁY NR 172, NR 173 i NR 174 – rada gminy przyj-
mując uchwałę zaliczyła następujące drogi do kategorii 
dróg gminnych:
Komorów: a.) ul. Rubinowa (działka nr ewidencyjny 1883) na 

odcinku od ul. Waldemara do ul. Berylowej, 
b.) ul. Bursztynowa (działki nr ewidencyjny: 968, 989, 1026) 
na odcinku od ul. Ryszarda do ul. Rubinowej, 
c.) ul. Agatowa (działka nr ewidencyjny 967) na odcinku od 
ul. Ryszarda do ul. Turkusowej, 
d.) ul. Topazowa (działka nr ewidencyjny 966) na odcinku od 
ul. Ryszarda do ul. Turkusowej, 
e) ul. Szmaragdowa (działki nr ewidencyjny 854/2 i 858/2) na 
odcinku od ul. Berylowej do ul. Turkusowej.
f) ul. Kredytowa (działka nr ewidencyjny 755) na odcinku od 
ul. 3 Maja do ul. Bankowej,
g) ul. Fryderyka Chopina (działka nr ewidencyjny 770) na od-
cinku od ul. Alei Starych Lip do Pl. Ignacego Paderewskiego.
Reguły: a) ul. Graniczna (część działki nr ewidencyjny 637/2 
i działki nr ewidencyjny: 637/4, 628/15, 787/23, 694/3 700/ 
- na odcinku od ul. Alei Powstańców Warszawy do ul. Alei 
Topolowej, 
b) droga bez nazwy (działki nr ewidencyjny 625/4 i 453) na 
odcinku od ul. Kuchy do działki nr ewidencyjny 625/3. 
Nowa Wieś: a) ul. Heleny (działki nr ewidencyjny: 926, 404/3) 
na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Wandy, 
b) ul. Wandy (działka nr ewidencyjny 910), na odcinku od ul. 
Heleny do działki nr ewidencyjny 907. 
Michałowice: a) ul. Bukowa (działka nr ewidencyjny 1323) 
na odcinku od ul. Jesionowej do granicy obrębu Michałowi-
ce-Osiedle, 
b) ul. Dworcowa (działka nr ewidencyjny 1291) na odcinku od 
ul. Jesionowej do granic obrębu Michałowice-Osiedle.

UCHWAŁA NR 175 – rada gminy określiła „Przepisy po-
rządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksów-
kami osobowymi oraz z funkcjonowaniem postoju TAXI na 
terenie Gminy Michałowice”.

UCHWAŁY NR 176 i NR 177 – Rada Gminy Michałowi-
ce uznała dwie skargi mieszkańców, w tym jedną ponow-
ną, na działania wójta gminy Michałowice za bezzasadne. 
Z uzasadnieniem można zapoznać się na stronie www.bip.
michalowice.pl.

UCHWAŁY NR 178, NR 179, NR 180 i NR 181 – w związku 
z wnioskiem dotychczasowych dzierżawców nieruchomości 
należących do gminy Michałowice o przedłużenie umowy, 
rada gminy wyraziła zgodę na oddanie w dzierżawę na 
okres kolejnych 3 lat następujących działek stanowiących 
mienie gminy: obręb Granica - działki ewid. nr 772 (przezna-
czenie: powiększenie ogrodu przydomowego), obręb Micha-
łowice – osiedle - część działki ewid. nr 469 (przeznaczenie 
- urządzenia telekomunikacyjne); obręb Komorów Osiedle 
- część działki 984/4 i część działki 984/5 (przeznaczenie - 
plac zabaw i teren zieleni). 

UCHWAŁY NR 182, NR 183 i NR 184 – rada gminy wy-
raziła zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony słu-
żebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A., polega-
jącej: na lokalizacji linii kablowych oraz kontenerowej stacji 
transformatorowej na części działki ewid. nr 582/1, położo-
nej w obrębie ewidencyjnym Granica oraz na części działki 
ewid. nr 404/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa 
Wieś; na lokalizacji kontenerowej stacji transformatorowej 
na części działki ewid. nr 1275, położonej w obrębie ewiden-
cyjnym Granica; 

UCHWAŁA NR 185 – rada gminy wobec zmiany ilości 
umieszczonych w nieruchomości gminnej kabli energe-
tycznych zmieniła brzmienie poprzedniej uchwały wyra-
żającej zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony 
służebności przesyłu na rzecz spółki PGE Dystrybucja S.A 
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polegającej na lokalizacji linii kablowej niskiego napięcia 
oraz linii kablowej średniego napięcia na części działki ewi-
dencyjnej nr 208/2, położonej w obrębie ewidencyjnym So-
kołów.

Uchwała nr 186 – wobec wniosku złożonego do Wójta Gmi-
ny Michałowice o przeprowadzenie scalenia i podziału nieru-
chomości położonych w obrębie Nowa Wieś przy ul.Łąkowej, 
stanowiących niezabudowane działki nr ewid. 604, 605, 606, 
607, 608, 609 o ogólnej powierzchni 1,1266 ha, rada gmi-
ny wyraziła zgodę na przystąpienie do scalenia i podziału 
tych nieruchomości. Wnioskujący posiadają ponad 50% 
łącznej powierzchni działek proponowanych do scalenia i po-
działu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
ustala na tym terenie możliwość scalenia i podziału działek. 
Obecny kształt ww. nieruchomości uniemożliwia ich zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z obowiązującym 
planem zagospodarowania przestrzennego. 

Uchwała nr 187 – Rada Gminy Michałowice oceniła ak-
tualność dokumentów planistycznych gminy.  Uzna-
ła  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego gminy Michałowice za nieaktualne w części. 
Stwierdzono potrzebę sporządzenia zmian Studium  w celu 
dostosowania do obowiązujących przepisów, dokumentów 
strategicznych, ustaleń aktów planowania ponadlokalnego 
oraz aktualnych uwarunkowań rozwoju przestrzennego i kie-
runków zmian w przeznaczeniu terenów uwzględniających 
wnioski mieszkańców oraz ustalenia decyzji o warunkach 
zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. Równocześnie stwierdzono potrzebę konty-
nuowania prac przy sporządzaniu miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego, do sporządzenia których 
Rada Gminy Michałowice przystąpiła na podstawie stosow-
nych uchwał, a także potrzebę sporządzenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu 
uwzględnienia pojawiających się nowych potrzeb rozwoju 
gminy. 

Uchwała nr 188 – Rada Gminy Michałowice uchwaliła 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Michałowice, które było przy-
jęte uchwałą nr V/26/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 
28 marca 2011 r. Obecna uchwała stanowi realizację uchwały 
Nr XI/109/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 
2011 r. w sprawie przystąpienia do zmian Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny, w której zostały wyznaczone 4 obszary do zmiany. Zanim 
jednak obecna rada uchwaliła zmiany studium, dokument 
ten przeszedł całą procedurę: od ogłoszenia o przystąpieniu 
do zmian studium, przygotowania projektu studium, przez 
uzyskanie  opinii m.in. komisji urbanistyczno-planistycznej 
i starosty powiatowego,  uzgodnienia projektu studium z za-
rządem województwa w zakresie jego zgodności z ustalenia-
mi planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
oraz wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii 
i uzgodnień. Kończącym etapem tej procedury było wyłoże-
nie studium do publicznego wglądu na 30 dni oraz przepro-
wadzenie dyskusji publicznej nad proponowanymi rozwiąza-
niami.  Osoby fizyczne, prawne jak i jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej mogły wnosić do Wójta 
Gminy Michałowice uwagi dotyczące projektu studium. 

Uchwalone studium wprowadza zmiany przeznaczenia te-
renów wraz z warunkami ich zagospodarowania w obszarach:

Obszar 1 - Reguły – tereny położone pomiędzy Alejami 
Jerozolimskimi, granicą Reguł i osiedla Michałowice, torami 

kolejki WKD oraz ul. Regulską -  wyznaczone zostały nowe 
kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego: usług 
– handlu (UC/UG) – produkcji o dużej aktywności gospodar-
czej (zgodnie z obowiązującym planem miejscowym obsza-
ru „Reguły”) z dopuszczeniem obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, UG/M usług - handlu 
- produkcji o dużej aktywności gospodarczej oraz terenów 
mieszkaniowych z pozostawieniem części terenów zabu-
dowy mieszkaniowo - usługowej i terenu lokalnego ośrodka 
usługowego (U) wzdłuż ulicy Regulskiej. 

Obszar 2 - Reguły – między ul. Aleja Powstańców War-
szawy, ul. Torfową, zachodnią granicą działki ew. nr 637/7 
ora granicą wsi Reguły i Pęcice - zostały wyznaczone nowe 
kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego: UZ1 
usług z zielenią towarzyszącą oraz ZR1 zieleni rekreacyjnej.

Obszar 3 - Sokołów i Suchy Las - obejmującym teren 
pomiędzy planowaną drogą KDL przebiegającą od ul. Soko-
łowskiej do ul. Księdza Michała Woźniaka, ulicą Sokołowską, 
ulicą Rodzinną, granicą wsi Suchy Las i Wolica w gminie 
Nadarzyn, zachodnią granicą działki ew. nr 81/1 we wsi Su-
chy Las i ul. Księdza Michała Woźniaka – wyznaczono nowe 
kierunki zagospodarowania przestrzennego: US - teren 
sportu, ZR – zieleni rekreacyjnej – perspektywiczne rezerwy 
rozwojowe na cele inwestycji rekreacyjnych w krajobrazie 
przyrodniczym, UG/M – tereny zabudowy usługowej i miesz-
kaniwej, M2 - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, kra-
jobrazowej i M4 - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
rezydencjonalnej oraz pozostawia się tereny M3 - zabudowy 
mieszkaniowej siedliskowej na bazie dawnych wsi. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, w przeciwieństwie do miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, nie stanowi aktu prawa miej-
scowego. Studium określa ogólną politykę przestrzenną, kierunki 
i lokalne zasady zagospodarowania terenów.  

Dla terenów znajdujących się w Regułach obowiązującym jest 
od 21 marca 2002 r. miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. 

Obszar 1 – U - działalność gospodarcza o wielofunkcyjnym 
przeznaczeniu usługowo-produkcyjnym (magazyny, usługi, han-
del hurtowy, produkcja nieuciążliwa, biura) 

Obszar 2 – Z/M/U - zieleń z dopuszczeniem zabudowy miesz-
kaniowej i usług obsługujących tereny rekreacyjne oraz Z/Z - te-
reny otwarte zielone. 

Natomiast obszar 3 w Sokołowie oraz Suchym Lesie nie posia-
da uchwalonych planów.

Uchwały i załączniki do nich znajdują się na:  
www.bip.michalowice.pl

UG 
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DOBRA ZIEMSKIE BARBARY GROCHOLSKIEJ - 
ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Michałowice informuję, że Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny w Warszawie (ul. Jasna 2/4; 00-013 Warsza-

wa) wyznaczył na dzień 21 września 2016 r., na godz. 09.00, 
sala A, posiedzenie Sądu w sprawie ze skargi właścicieli na de-
cyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyj-
nej dotyczącej „Dóbr Ziemskich Michałowice” (nr zaskarżonego 
aktu: GZrn-057-625-514/11). Sprawa ze skargi Gminy Michało-
wice na ww. decyzję MRiRW jest obecnie prowadzona w Sądzie 
pod sygnaturą akt: I SA/Wa 493/14. Wraz z zawiadomieniem 
o terminie rozprawy Gminie doręczono odpis postanowienia 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie z dnia 
21 kwietnia 2015 r., sygn. akt: I SA/Wa 493/14, wydanego na 
wniosek Gminy Michałowice i innych skarżących, wstrzymujące-
go wykonanie zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu postanowienia WSA w Warszawie z dnia 21 
kwietnia 2015 r. wskazano, że wstrzymanie wykonania zaskar-
żonej decyzji jest zasadne, gdyż rozstrzygnięcie MRiRW może 
spowodować istotną zmianę stosunków w sferze prawa własno-
ści nieruchomości objętych tymi orzeczeniami. Sąd wyjaśnił, że: 
„W przypadku  stwierdzenia  nieważności  tych  decyzji,  przy-
wrócone zostają prawa byłych właścicieli, którzy mogą podjąć 
działania zmierzające do  realizacji przysługujących  im praw 
rzeczowych. Oznacza to, że istnieje realna możliwość zbycia 
nieruchomości,  która może  doprowadzić  do  sytuacji,  której 
skutki będą trudne do odwrócenia, zaś organ administracyjny 
działający w granicach swojej właściwości i kompetencji nie 
będzie miał żadnych możliwości prawnych ich zniweczenia”. 

Wnioskując o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji 
Gmina Michałowice podnosiła, że ostateczna decyzja Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. może być 
podstawą do ujawnienia spadkobierców dawnych właścicie-
li w księgach wieczystych prowadzonych dla poszczególnych 
nieruchomości, a dowolnego rozporządzenia tymi nieruchomo-
ściami. Wybrany przez Ministra sposób rozstrzygnięcia sprawy 
doprowadził do przywrócenia praw byłych właścicieli, mimo iż 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewniał w uzasadnieniu swo-
jej decyzji, że „Nie oznacza natomiast,  że wspomniane nie-
ruchomości w całości ani w części przechodzą na własność 
spadkobierców Barbary G.”. Nie sposób również nie zauważyć, 
że oświadczenia przedstawicieli MRiRW podczas zorganizowa-
nego 15 stycznia 2014 r. przez Gminę Michałowice spotkania 
z mieszkańcami i byłymi właścicielami, którzy to przedstawiciele 
MRiRW bagatelizowali lęki mieszkańców przed konsekwencja-
mi prawnymi decyzji Ministra z dnia 17 grudnia 2013 r., a nawet 
zniechęcali do wnoszenia skarg na ww. decyzję, stanowiły próbę 
obrony swojego stanowiska, a nie obiektywną ocenę zagrożeń 
związanych ze stwierdzeniem, że „Dobra Ziemskie Michałowice” 
nie podpadały pod działanie dekretu PKWN z dnia 6 września 
1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

W tym miejscu należy podkreślić, że ww. postanowienie WSA 
w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 r. stanowi potwierdzenie 
obaw Gminy Michałowice, które stały się podstawą dla podjęcia 
działań prawnych zmierzających do usunięcia z obrotu zaskarżo-
nej decyzji MRiRW z dnia 17 grudnia 2013 r. 

UG 

Wyłożenie projektu miejscowych planów
Do 25 lipca br. został wyłożony do publicznego wglądu pro-
jekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(MPZP) gminy Michałowice obszarów: „Wieś Michałowice”, 
„Opacz Mała”, „Granica – część IIB” (cmentarz parafialny) 
oraz „Skośna” na terenie obrębu geodezyjnego Granica.

Z projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko można zapoznać się do 25 lipca, w godz. 10.00-15.00 

(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michało-
wice, Reguły - ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, (w pok. 209 - II 
piętro). W tym terminie plany znajdują się także na stronie www.
michalowce.pl.

DYSKUSJE PUBLICZNE nad rozwiązaniami przyjętymi w no-
wym projekcie MPZP odbędą się w urzędzie gminy, sala konfe-
rencyjna (II piętro)
• dla obszaru „WIEŚ MICHAŁOWICE” - 18 lipca (poniedziałek), 

początek o godz. 16.00
• dla obszaru „OPACZ MAŁA” - 25 lipca (poniedziałek), począ-

tek o godz. 16.00
• dla obszaru „GRANICA – CZĘŚĆ IIB” (cmentarz parafialny) - 

20 lipca (środa), początek o godz. 16.00
• dla obszaru „SKOŚNA” na terenie obrębu geodezyjnego Gra-

nica  - 20 lipca (środa), początek o godz. 15.00
UWAGI DO PROJEKTU MPZP należy składać w formie pi-

semnej do Wójta Gminy Michałowice w nieprzekraczalnym ter-
minie do 8 sierpnia 2016 r. (wraz z podaniem obszaru, swojego 
imienia i nazwiska, adresu i oznaczenia nieruchomości, której 
dotyczą uwagi).

Uwagi można złożyć osobiście w Biurze podawczym urzędu 
(parter), przesłać pocztą na adres urzędu gminy (05-816 Micha-
łowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1) lub elektro-
nicznie na adres sekretariat@michalowice.pl .

UG 



Wydarzenia

8 Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice         Nr 4  lipiec 2016

Wydarzenia

Granicka zatoka kultury – otwarcie świetlicy w Granicy
W niedzielę, 5 czerwca, odbyło się uro-
czyste otwarcie i przekazanie do użytku 
mieszkańcom świetlicy w Granicy. W uro-
czystości uczestniczył Krzysztof Grabka, 
wójt gminy Michałowice, Elżbieta Biczyk, 
przewodnicząca rady gminy i Krzysztof 
Rymuza, wicestarosta pruszkowski oraz 
samorządowcy i mieszkańcy. Ksiądz pra-
łat Andrzej Perdzyński poświęcił budynek 
świetlicy.

Uroczystość otwarcia i oddania do użytku 
budynku świetlicy w Granicy, przy ulicy 

Czeremchy, zgromadziła wielu mieszkańców 
miejscowości, jak również miejscowości 
sąsiednich. Gospodarzami byli miejscowi 
radni: Agnieszka Paradowska i Przemysław 
Majtyka, a także zarząd osiedla. Uroczystość 
prowadził Paweł Łąpieś, przewodniczący 
zarządu, który serdecznie powitał zaproszo-
nych gości, a w szczególności mieszkańców 
Granicy. Następnie ksiądz Andrzej Perdzyń-
ski poświęcił nowy budynek, po czym nastą-
piło przecięcie wstęgi. Otworzyły się drzwi 
świetlicy i cała uroczystość przeniosła się do 
wewnątrz.

Organizatorzy rozpoczęli uroczystość od 
podziękowań i wyróżnień. Czterech miesz-
kańców Granicy zostało wyróżnionych za za-
angażowanie i pracę na rzecz miejscowości 
i lokalnej społeczności. Statuetką „Przyjaciel 
Osiedla Granica” zostali wyróżnieni: Wiesła-
wa Rozmus, Robert Wojciechowski, Ryszard 
Dutkiewicz i Aleksandra Pyz-Szukalska.

Następnie Przemysław Majtyka, radny 
złożył podziękowania dla Krzysztofa Grabki, 
wójta gminy i pracowników urzędu gminy, za 
znakomitą współpracę i rzetelną pracę, któ-
rej efektem jest budynek granickiej świetlicy. 
Krzysztof Grabka odznaczony został dyplo-
mem „Przyjaciel Osiedla Granica” w uznaniu 
za zaangażowanie, sumienną i rzetelną pra-
cę na rzecz Osiedla Granica. Wójt dzięku-
jąc za to wyróżnienie powiedział, że po raz 

pierwszy nagradzany jest za wykonywanie 
swojej pracy i wypełnianie obowiązków. 
Podkreślił, że to jest jego obowiązek, pra-
cować na rzecz poprawy życia mieszańców. 
I dodał, że jeśli ta praca, przynosi zadowo-
lenie i radość ludziom, to jest to największa 
nagroda. Wyraził też ufność, że świetlica 
będzie służyła wszystkim mieszkańcom i że 
mieszkańcy będą dbać o wspólny majątek. 
Dodał, że budynek świetlicy uzyskał Certy-
fikat Małopolskiego Centrum Budownictwa 
Energooszczędnego Politechniki Krakow-
skiej. Oznacza to, że obiekt ma bardzo do-
bre parametry izolacyjne, przy jego budowie 
zastosowano rozwiązania, które będą mini-
malizować zużycie energii. Jest to pierwszy 
tego typu obiekt w naszej gminie, który zo-
stał wybudowany w systemie pasywnym. 
Powierzchnia użytkowa wynosi 186,5 m2. 
Największą jej część, 122,2 m2, stanowi 
wielofunkcyjna sala. Pozostała powierzch-
nia została przeznaczona na zaplecze: to-
alety, kuchnię, szatnię i  magazyn. Więcej 
informacji technicznych na temat budynku 
zamieszczaliśmy w poprzednim biuletynie. 

Krzysztof Grabka dziękując za wyróżnie-
nie, przekazał herb gminy Michałowice – 
tym samym zakończyła się cześć oficjalna 
uroczystości. Następnie wystąpił chór. Chór, 
który istnieje zaledwie pół roku odśpiewał 
hymn Granicy, a następnie wykonał kilka 
znanych szlagierów. Po nim na scenę we-
szli muzycy z koncertem niezapomnianych 
piosenek. Artyści śpiewał najpopularniejsze 
piosenki muzyki pop.

Wspaniałym momentem podczas 
otwarcia i oddania do użytku mieszkań-
ców świetlicy był tort - poczęstunek był 
dla wszystkich zebranych. Następnie za-
bawa przeniosła się na pobliski plac za-
baw. Tam czekało wiele atrakcji zarówno 
dla dzieci jak i dorosłych. Dzieci bawiły 
się na dmuchanych zjeżdżalniach, uczest-
niczyły w grach i zabawach sportowych. 
Dorośli mieszkańcy znakomicie bawili się 
tańcząc przy dobrej muzyce. Był grill i zim-
ne napoje. Krzysztof Grabka wszystkich 
częstował wspaniałymi krówkami, zabawa 
trwała do wieczora!  

Beata Izdebska-Zybała 
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Recital Antoniny Krzysztoń
W niedzielę 15 maja, w kościele Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mi-
chałowicach z niezwykłym recitalem wy-
stąpiła Antonina Krzysztoń – wokalistka, 
gitarzystka, kompozytorka i autorka tek-
stów. Był to pierwszy z koncertów cyklu 
Muzyczny Maj Gminy Michałowice.

Ciepły, mistyczny, ale i radosny głos to 
wizytówka Antoniny Krzysztoń, któ-

ra tego dnia wraz z zespołem w składzie: 
Marcin Majerczyk – gitara, Marcin Lamch 
– kontrabas i  José Manuel Alban Juárez – 
perkusja zaprezentowała się michałowickiej 
widowni.

 Witając się z publicznością, pieśniar-
ka zadedykowała swój koncert wszystkim 
rodzinom, życząc im, aby zawsze gościła 
w nich moc, radość życia i miłość.

 Występ rozpoczęła piosenka „Inny 
świat”, której muzyka oparta jest na nastro-
jowych celtyckich rytmach wprowadzając 
tym samym publiczność w nastrojowy kli-
mat ballad.

Podczas niedzielnego koncertu artystka 
zaprezentowała utwory: „Światłość w ciem-
ności świeci”, „Ty nie oglądaj się”, „Tam 
gdzie kres”, „Gdy Cię ujrzałam”, „Usłysz 
proszę”, „Nigdy nie”, „Bo Ty jesteś mą 
nadzieją”, „Dziękuję za słońce”, „Perłowa 
łódź” i „Rzepakowy miód”.

 Bez wahania można powiedzieć, że nie-
dzielny recital Antoniny Krzysztoń w koście-
le WNMP w Michałowicach był prawdziwą 
ucztą dla miłośników uduchownionej poezji 
śpiewanej z charakterystyczną nutą folku. 
Publiczność z dużym zachwytem i wzru-
szeniem przyjęła występ artystki nagradza-
jąc ją wielokrotnie gromkimi brawami.

 Na zakończenie koncertu wójt gminy 
Michałowice, Krzysztof Grabka podzięko-
wał za niezwykły występ i wspólnie z pu-
blicznością zgotowali artystce owację na 
stojąco, która odwdzięczając się za ser-
deczne przyjecie, wykonała na bis utwór 
„Ile zostało nocy i dni”.

 Antonina Krzysztoń zadebiutowała wraz 
z Andrzejem Wyrzykowskim w 1980 r. na 
Festiwalu Piosenki Zakazanej w Hali Oliwii 
w Gdańsku. W latach 80, w czasie stanu 
wojennego artystka koncertowała m.in. 
w kościołach i klubach studenckich wspie-

rając działalność opozycyjną. W 1983 roku 
zdobyła główne nagrody na Studenckim 
Festiwalu Piosenki w Krakowie oraz na 
festiwalu FAMA. Artystka jest znana ze 
wspaniałych interpretacji piosenek cze-
skiego barda Karela Kryla z muzycznych 
opracowań wierszy Zbigniewa Herberta, 
twórcą muzyki do większości piosenek, 
które śpiewa, ale także autorką tekstów 
piosenek dla Mietka Szcześniaka, Micha-
ła Lorenca, a także do muzyki Wojciecha 
Konikiewicza.

Mariusz Marcysiak 

Koncert „Dla Ciebie Mamo”
Niezwykły koncert odbył się w środę, 
25 maja, w ramach cyklu „Muzyczny 
Maj Gminy Michałowice”. Niezwykły, 
gdyż i okazja ku temu była niezwy-
kła, to prezent dla wszystkich mam 
z okazji ich święta – Dnia Matki.

Tego dnia sala multimedialna Urzędu 
Gminy Michałowice była wypełniona 

do ostatniego miejsca, a na jej scenie 
wystąpili znani michałowickiej widowni 
artyści: Grażyna Mądroch – sopran ko-
loraturowy, Ryszard Morka – bas, Adam 
Sychowski – fortepian oraz Teresa Sie-
wierska, która poprowadziła to wyjąt-
kowe wydarzenie.

 Koncert otworzył wójt gminy Mi-
chałowice – Krzysztof Grabka, który 
złożył także najserdeczniejsze życze-
nia wszystkim mamom – miłości i cie-
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Spotkanie z dr Heleną Pyz
Na zaproszenie Gminnego Centrum 
Wolontariatu, działającego przy 
GOPS Gminy Michałowice, 20 maja, 
w sali multimedialnej urzędu gminy 
z prelekcją na temat pomocy ludziom 
chorym na trąd w Indiach wystąpiła 
znana, świecka misjonarka i lekarka 
– dr Helena Pyz.

Spotkanie otworzył koordynator 
Gminnego Centrum Wolontariatu, 

Marek Piątkowski, który jak sam mówi 
– pomysł zorganizowania spotkania 
z dr Heleną Pyz pojawił się w ubiegłym 
roku podczas projektu wolontariatu 
dla seniorów, w trakcie, którego wo-
lontariusze spotykali się z kołami eme-
ryckimi z naszej gminy. Podczas jedne-
go z takich spotkań, przewodnicząca 
Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Granicy, Aleksandra Pyz-Szukalska, 
prywatnie siostra dr Heleny Pyz, opo-
wiedziała o pracy swojej siostry, która 
jest wspaniałym przykładem tego jak 
pomagać innym ludziom.

 Ośrodek Jeevodaya w stanie Chhat-
tisgarh, który od 1989 roku prowadzi 
dr Helena Pyz, a którego założycielami 
byli – ks. Adam Wiśniewski i s. Barbara 
Birczyńska mogłoby się wydawać, że 
jest jednym z wielu tego typu ośrod-
ków w Indiach. Jednak jest on wyjąt-
kowy. Jeevodaya jest charytatywnym 
ośrodkiem leczniczo-wychowawczym 
dla osób dotkniętych trądem i ich ro-
dzin, a ludzie w nim pracujący podej-
mują się misji na kilku płaszczyznach. 
Leczą chorych z trądu i innych chorób, 
pomagają im w powrocie do społeczeń-
stwa m.in. poprzez pracę oraz umoż-
liwiają kształcenie dzieci z rodzin do-
tkniętych trądem.

 Spotkanie z dr Heleną Pyz to jedno 
wielkie przeżycie wszystkich historii, 
których sama doświadczyła. W wieku 

dziesięciu lat zachorowała na Heine-
-Medina, ale mimo choroby, wielu ope-
racji i ograniczeń z poruszaniem się, to 
nigdy się nie poddawała i nie dawała 
sobie taryfy ulgowej. Kiedy ukończyła 
studia medyczne i usłyszała o chorobie 
ks. Adama Wiśniewskiego, prowadzą-
cego ośrodek Jeevodaya, to bez waha-
nia podjęła decyzję o wyjeździe do In-
dii. Klimat, kultura, język – to wszystko 
na początku pobytu w Indiach mogło 
przysparzać trudność, ale potrzeba le-
czenia i pomagania ludziom było, jest 
i będzie najważniejsze.

 Z ogromną uwagą zgromadzona 
publiczność wysłuchała tego jakże 
przejmującego, ale i radosnego wystą-
pienia dr Heleny Pyz, której podczas 
spotkania towarzyszyli jej podopieczni 
z Jeevodaya – Jeetram, Sita i Sneha. 
W swoim wystąpieniu podkreślała, że 

nie chodzi oto żeby epatować proble-
mem chorych na trąd, ale trzeba zdać 
sobie sprawę, że jest to choroba, któ-
rą można wyleczyć. W Indiach ludzie 
chorzy na trąd są nie akceptowani 
i odrzucani przez swoje rodziny i spo-
łeczeństwa, w których dotychczas żyli. 
Lecząc ich i pomagając im w powrocie 
do społeczeństwa dajemy im szansę na 
normalne życie, a nie ma większej rado-
ści z życia niż pomaganie innym.

 Zadając pytanie dr Helenie Pyz jakby 
zachęciła mieszkańców gminy Michało-
wice do zaangażowania w wolontariat, 
w pomoc innym ludziom z uśmiechem 
na twarzy odpowiedziała – „Warto, po 
prostu warto pomagać, a to, co robimy 
dla innych, wraca do nas ze zdwojona 
siłą”

Mariusz Marcysiak 

pła najbliższych, aby zawsze otaczało 
wszystkie mamy.

 Podczas blisko dwugodzinnego kon-
certu publiczność miała okazję wysłu-
chać najpiękniejszych utworów operet-
kowych, ale i także piosenek pełnych 
emocji i miłość, piosenek zadedykowa-
nych mamom i piosenek, które znane 
są nam wszystkim. Wśród utworów, 
których w mistrzowskim wykonaniu 
wysłuchała zgromadzona publiczność 
znalazły się m.in. „ Mamma, soltanto 
felice”, „Król włóczęgów”, „Matko moja 
ja wiem”, „Dla Ciebie Mamo”, „Jedynie 
serce matki”, „Słowik”, „ Pardon, Ma-
dame”, „Miłość to wspaniała rzecz”, 
„Tango Albeniza”, „To świt, to zmrok”, 

„Gdybym był bogaczem”, „Walc Il Ba-
cio”.

Środowy koncert, to także popis 
umiejętności aktorskich i recytatorskich 
Teresy Siewierskiej, która w przerwach 
miedzy utworami raczyła publiczność 
wierszami Juliusza Słowackiego, Se-
weryna Krajewskiego, Konstantego Il-
defonsa Gałczyńskiego i Juliana Tuwi-
ma.

 Występ spotkał się z gorącym przyję-
ciem publiczności, a artyści byli wielo-
krotnie nagradzani gromkimi brawami.

 Koncert „Dla Ciebie Mamo” okazał 
się wspaniałym muzycznym prezentem 
dla wszystkich mam, był także okazją 
by w uroczysty sposób podziękować za 

cały trud włożony w wychowanie i po-
wiedzieć każdej mamie – Dziękuję i Ko-
cham Cię mamo.

Na zakończenie wójt gminy, Krzysz-
tof Grabka wraz z przewodniczącą rady 
gminy, Elżbietą Biczyk podziękowali ar-
tystom za wspaniały występ, a publicz-
ność żegnała ich owacją na stojąco.

Ciekawostka:
Dzień Matki jest obchodzony w 160 

krajach na świecie. W ponad połowie 
tych krajów święto to przypada na dru-
ga niedzielę maja, a jedynie w Polsce 
Dzień Matki obchodzony jest 26 maja.

Mariusz Marcysiak 
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VIII Piknik rodzinny w Opaczy-Kolonii
Moc atrakcji i wspaniała zabawa dla całej 
rodziny!!! Wystarczyło przyjść w niedzielę 
22 maja na plac zabaw przy ul. Ryżowej 
90, na którym odbywał się piknik rodzinny 
z okazji dnia dziecka.

Wszystko rozpoczęło się od oficjalnego 
powitania przybyłych gości przez soł-

tys Opaczy-Kolonii, Grażynę Grabkę, 
oraz wójta gminy, a zarazem mieszkańca 
Opaczy-Kolonii, Krzysztofa Grabkę, którzy 
zaprosili wszystkich do świetnej i niezapo-
mnianej zabawy.

Moc atrakcji, jakie tego dnia organizatorzy 
przygotowali dla dzieci z pewnością sprawi-
ły, że ten dzień był dla nich wyjątkowym. Na 
najmłodszych czekał prawdziwy, dmucha-
ny tor przeszkód – ścianka wspinaczkowa, 
zjeżdżalnia, przeciskacze i tunel. Wszystko 
pod okien instruktorów, którzy dbali oto, aby 
dzieci mogły bawić się bezpiecznie.

Zabawę w słoneczne, niedzielne popo-
łudnie rozpoczęły Minionki, które porwały 
dzieci w wir szalonej zabawy. Tańce, gry, za-
bawa z chustą klanza, malowanie buzi, ba-
lonowe cudaki i bańki mydlane – każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. A do tego w czasie 
przerw w zabawach można było zrobić so-
bie zdjęcie z misiem polarnym lub sową.

Podczas pikniku dzieci były częstowane 
słodkościami, z których największą popular-
nością cieszyły się oczywiście lody. Ponadto 
organizatorzy zapraszali uczestników do ką-
cika grillowego, gdzie można było spróbo-
wać specjałów specjalnie przygotowanych 
na ten dzień. 

Specjalną atrakcją był koncert chórów 
„Czerwone Korale” i „Czerwone Koraliki”, 
które pod kierunkiem Renaty Włodarek wy-
konały dla zgromadzonej publiczności pio-

senki: „Czerwone Korale”, „Pójdę na Stare 
Miasto”, „Bella Donna”, „Już nie zapomnisz 
mnie”, „My cyganie”, „Kolorowy dzień”, 
„W czasie deszczu”, „Nie ma jak u mamy” 
oraz składanki piosenek z lat 60.

Zorganizowanie i obsługa pikniku to nieła-
twe zadanie, ale dzięki pomocy i zaangażo-

waniu mieszkańców, społeczników z Opa-
czy-Kolonii i wolontariuszy z Gminnego 
Centrum Wolontariatu wszystko przebiegło 
zgodnie z planem, dostarczając tym samym 
wszystkim przybyłym sporą dawkę świetnej 
zabawy

Mariusz Marcysiak 

Rewelacyjne wyniki ze sprawdzianu szóstoklasistów
24 maja Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie 
podała wyniki tegorocznego sprawdzianu szóstoklasistów. 
Uczniowie szkół w naszej Gminie, podobnie jak w ubiegłym 
roku, uzyskali bardzo wysokie noty

Średni wynik procentowy dla Gminy Michałowice z języka pol-
skiego i matematyki to 76,5, a z języka angielskiego 89,6. 

Tymczasem średni wynik wszystkich gmin powiatu pruszkow-
skiego to odpowiednio 69,2% i 81,1%. Województwo mazowiec-
kie osiągnęło 66,1% i 75%, a m.st. Warszawa – 74,4 i 85,3 %.

Bardzo cieszy fakt, że nasi uczniowie najlepiej napisali część 
matematyczną sprawdzianu oraz język angielski, dystansując 
nie tylko całe województwo mazowieckie ale również wszystkie 
dzielnice Warszawy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim szóstoklasistom! Dziękuje-
my nauczycielom i dyrektorom szkół, bo to również ich sukces 
i satysfakcja.

Wyrazy uznania kierujemy także do rodziców uczniów.

Ewa Wierzgała-dyrektor ZOEAS 

 SP Michałowice SP Nowa Wieś SP Komorów Gmina Michałowice Powiat pruszkowski Województwo 
mazowieckie M.st. Warszawa

jęz. polski 78,8 78,8 76,9 78,0 74,9 73,2 79,2

matematyka 78,4 67,1 75,2 74,4 63,0 58,4 69,1

Ogółem 78,9 73,2 76,3 76,5 69,2 66,1 74,4

jęz. angielski 90,8 87,4 89,8 89,6 81,1 75,0 85,3
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Piknik w Nowej Wsi
W sobotę, 4 czerwca, odbył się piknik 
z okazji Dnia Dziecka w Nowej Wsi. 
Imprezę zorganizował sołtys i rada so-
łectwa oraz radni, uczestniczyli w nim 
mieszkańcy miejscowości. Krzysztof 
Grabka, wójt gminy, odwiedził uczestni-
ków pikniku.

W tym roku organizatorzy zapropono-
wali zabawę w niebieski. Wszystkie 

dzieci, które miały na sobie garderobę w ko-
lorze niebieskim, nawet najmniejszy akcent, 
choćby skarpetki lub apaszkę otrzymywa-
ły upominek. A dostać było można m.in. 
lalki i samochody, karty do gry, dmucha-
ne i pluszowe zabawki, zestawy policyjne 
lub z postaciami z westernu. Uczestnicy 
pikniku byli częstowani wspaniałym loda-
mi, które ufundował jeden z mieszkańców 
Nowej Wsi. Dużym powodzeniem cieszyła 
się „Błękitna kawiarenka”, którą dowodziła 
Błękitna Wróżka, czyli Agata Tomaszewska 
– Antoniewicz, a wspierali ją wolontariusze 
z nowowiejskiej szkoły. A w kawiarence 
były wspaniałe wypieki: serniki, piernik, no 
i niezapomniane pączki, jak również kawa 
i herbata oraz zimne napoje. Kawiarenka 
była świetnie zaopatrzona przez cały czas 
trwania pikniku.

 Wspaniała atrakcją dla dzieci było 
wspólne gotowanie, pod nazwą „Fantazje 
na temat makaronu”. Pod okiem znanego 
wszystkim mieszkańcom Mariusza Szwe-
da – uczestnika programu telewizyjnego 
„MasterChef ” dzieci robiły makaron. Naj-
pierw wygniatały ciasto, formowały kluski, 
a po ich ugotowaniu, łączyły z wcześniej 

przygotowanym sosem. Potem była degu-
stacja, wszystkim smakowało wyśmienicie 
! Gratulujemy pomysłu!

 Kolejną równie wielką atrakcją były po-
kazy tresury i posłuszeństwa psów. Zajęcia 
prowadziła również znana mieszkańcom 
Nowej Wsi Małgorzata Gajownik – nauczy-
cielka. Małgorzata Gajownik opowiadała 
także tak należy postępować z przyjacie-
lem psem, aby był posłuszny i „dobrze wy-
chowany”.

 Podczas pikniku trochę popadywał 
deszcz, ale dla wielu nie był przeszkodą. 
Dzieci świetnie bawiły się na pobliskim pla-

cu zabaw, zjeżdżały ze zjeżdżalni - dmu-
chanych zamków, uczestniczyły w różnych 
konkursach sprawnościowych i zręczno-
ściowych. Jak zawsze dużym zaintereso-
waniem cieszyło się malowanie buziek.

 Przewodnicząca rady gminy, Elżbieta 
Biczyk, zauważyła, że w tym roku w pikni-
ku oprócz dzieci i ich rodziców i dziadków, 
było też dużo młodzieży, która również miło 
spędzała czas.Tradycją pikników w No-
wej Wsi jest oczywiście grochówka – była 
i w tym roku - i jak zwykle była wyśmienita! 
Do zobaczenia za rok! 

Beata Izdebska-Zybała 

IV Rodzinne podchody w Michałowicach
Podchody to świetna zabawa, którą 
wszyscy znamy. IV edycja rodzin-
nych podchodów, które odbyły się 4 
czerwca w Michałowicach były tego 
doskonałym przykładem i dowodem 
na to, że oprócz świetnej zabawy 
wspaniale jest aktywnie spędzić wol-
ny czas w rodzinnym gronie.

Podchody, których organizatorem 
było Stowarzyszenie Instruktorów 

i Trenerów Kajakarstwa, przy współ-
pracy sołtysa sołectwa Michałowice 
oraz Zarządu Osiedla Michałowice, 
odbyły się w ramach dotacji gmin-
nej dla organizacji pozarządowych. 
Uczestniczyło w nich 14 drużyn, z któ-
rych każda składała się z minimum 
trzech i maksymalnie pięciu osób.

W zabawie startowały rodziny, z któ-
rych każda stanowiła samodzielną 
drużynę. Wszystkie drużyny otrzymały 
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mapy, a następnie wyruszyły w blisko 
trzykilometrową trasę w trakcie, której 
do odnalezienia było dziesięć, ukrytych 
punktów. W każdym z nich czekały na 
nich wyjątkowe zadania do wykona-
nia. Zadania, przeznaczone zarówno 
dla starszych, jak i młodszych uczestni-
ków, w których trzeba było wykazać się 
zręcznością, refleksem, siłą i wiedzą, 
ale przede wszystkim umiejętnością 
współpracy w zespole.

Na wszystkich uczestników „IV Ro-
dzinnych podchodów w Michałowi-
cach”, jak również innych mieszkań-
ców, którzy dopingowali drużyny, 
organizatorzy przygotowali na terenie 
boiska Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 
15 w Michałowicach, gdzie znajdował 
się strat i meta podchodów, wiele atrak-
cji, a wśród nich: prezentacja techniki 

nordic walking, prezentacja gier frisbee 
i tchoukball.

 Kto chciał mógł też się sprawdzić 
w turnieju gier planszowych lub wystar-
tować w konkursie pieczenia ciast.

 Najmłodsi też znaleźli coś dla siebie. 
Gry i zabawy, jakie tego dnia przygo-
towali dla nich animatorzy, zapewniły 
dzieciom dużą dawkę świetnej zabawy 
i mnóstwo radości.

 Organizatorzy zadbali także o uzu-
pełnienie energii uczestników podcho-
dów m.in. smakołykami z grilla.

 Odwiedzający sobotnią imprezę mo-
gli również skorzystać z okazji do zdo-
bycia ciekawych rzeczy za symboliczną 
złotówkę podczas wyprzedaży garażo-
wej oraz wziąć udział w aukcji obrazów 
namalowanych przez dzieci, na rzecz 
milanowskiego schroniska dla psów.

 Nie zabrakło także atrakcji kultural-
nych – wystawa zdjęć „Płyń po zdro-
wie”, występ michałowickich solistek 
Anny Grochowskiej, Anny Frączak i Zu-
zanny Grochowskiej oraz koncert ze-
społu muzyki irlandzkiej „MELTRAD”

 Na zakończenie „IV Rodzinnych 
podchodów w Michałowicach” odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród. Gra-
tulacje zwycięzcom oraz słowa uznania 
dla wszystkich uczestników i organiza-
torów wyraził wójt gminy Michałowice 
– Krzysztof Grabka, który wraz z soł-
tys sołectwa Michałowice – Adrianną 
Król-Popiel i przewodniczącą Zarządu 
Osiedla Michałowice – Beatą Rycer-
ską nagrodzili zwycięzców podchodów 
i konkursu pieczenia ciast.

Mariusz Marcysiak 

Dzień Dziecka – Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las

Festyn z okazji Dnia Dziecka. Na ten dzień, dzień pełen atrak-
cji i świetnej zabawy dzieci z sołectw Pęcice, Pęcice Małe, 
Sokołów i Suchy Las czekają cały rok.

Tegoroczny festyn odbył się 4 czerwca i jak w latach ubiegłych 
Orlik w Sokołowie tego dnia zamienił się w plac zabaw, na 

którym bawiło się wielu mieszkańców wraz ze swoimi dziećmi.
Przybyłych gości powitali gospodarze festynu sołtys Pęcic – 

Waldemar Widlicki, sołtys Pęcic Małych – Zdzisław Krupa, soł-
tys Sokołowa – Bartosz Lewandowski i sołtys Suchego Lasu 
– Edward Chruściak, którzy wraz z wójtem gminy Michałowice 
– Krzysztofem Grabką oficjalnie rozpoczęli czas zabawy na so-
kołowskim orliku.

Zanim jednak wszyscy uczestnicy festynu oddali się niezapo-
mnianej zabawie, dzieci z sołectw Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów 
i Suchy Las przygotowały dla wójta gminy Michałowice, Krzysz-
tofa Grabki, małą niespodziankę – złoty medal od wszystkich 
dzieci.

Na najmłodszych uczestników zabawy czekała mini zjeżdżal-
nia, dmuchany zamek, na którym skakały maluchy, tory prze-
szkód z tunelami, rzuty piłeczkami do koszyków, hula hop, ba-
seniki z piłeczkami, wędki szczęścia, różnego rodzaju bujaki 
i kolorowy kącik plastyczny.

Nieco starsi mogli się sprawdzić w mini golfie – czyli trafianie 
piłeczką do tarczy za pomocą kija golfowego, czy postrzelać pił-
ką nożną do bramki treningowej. Były także rzuty lotkami, wyści-
gi w workach, na skoczkach sprężynowych, wyścigi na piłkach 
skaczących, dartball, chodzenie na szczudłach, skoki na mini 
trampolinie, zabawa w wędrujące piłki, żonglerka piłką nożną lub 
piłką siatkową, tenisball, mini tenis stołowy i mini bilard.

Nie zabrakło również zabaw zespołowych, w których brały 
udział całe rodziny m.in. przeciąganie liny, wyścigi na nartach, 
wyścigi w tunelach, wyścigi gąsienic, badmintoni i gra w boulle.

Wszyscy uczestnicy bawili się wyśmienicie, a dodatkową 
atrakcją dla najmłodszych były specjalnie przygotowane na tą 
okazję nagrody, które dzieci otrzymywały za udział w zabawach 
podczas festynu.

Oczywiście zabawa i duża aktywność wzmaga apetyt, więc 
każdy, kto tylko zgłodniał lub poczuł się spragniony mógł się po-
silić w bufecie jaki przygotowali organizatorzy.

Festyn z okazji Dnia Dziecka był wspólna inicjatywą czterech 

sołectw i został sfinansowany z funduszu sołeckiego – Pęcic, Pę-
cic Małych, Sokołowa i Suchego Lasu.

Mariusz Marcysiak 



14 Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice         Nr 4  lipiec 2016

PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK 

Msza, od której rozpoczął się festyn, jak zwykle, 
odprawiona została na dziedzińcu przedszkola.

Po krótkiej przerwie rozpoczęły się wy-
stępy dzieci. Festyn prowadził najstarszy 

przedszkolak, lubiany przez dzieci Jaś 
Pociecha, czyli Robert Górniak, który 
równocześnie jest twórcą warsztatów bi-
blijnych dla dzieci.

Jako pierwsze występowały najmłod-
sze przedszkolaki, czyli „Motylki”. Dzieci 

zatańczyły „poloneza warszawskiego”. 
Ich występ został przyjęty bardzo en-
tuzjastycznie. Następnie występowa-
ły przedszkolaki z grupy „Biedronki” 
i „Pszczółki”. Dzieci zatańczyły między 
innymi krakowiaka.

Podobnie jak w latach poprzednich, rów-
nież i w tym roku, zaprezentowały się ba-
letnice, które zaprezentowały widowisko 
„Śpiąca królewna” Po ich występie prezen-
towali się rodzice przedszkolaków. W tym 
roku rodzice dla swych pociech przygoto-
wali inscenizację bajki „Pinokio.” 

Podczas festynu atrakcji było wiele. Jedną 
z nich był występ pana Krystiana, który grał 
na bębnach czy koncert zespołu „Moja Ro-
dzina”. Zabawa zakończyła się wieczorem, 
wszyscy świetnie się bawili korzystając rów-
nież z innych festynowych atrakcji. A było 
ich co nie miara. Były letnie kawiarenki, były 
smaczne ciasta i ciasteczka, sałatka owoco-
wa. Można było napić się kawy lub herbaty, 
a nawet zjeść syty obiad. Było bowiem sto-
isko z pieczonym mięsem i pieczoną kiełba-
są, a także kuchnia chińska.

Siostra Miriam Kłąb, obecna dyrektor 
przedszkola Sióstr Służebniczek dziękowała 
rodzicom za ogromne zaangażowanie i po-
moc przy organizacji Festynu Rodzinnego.

Beata Izdebska-Zybała 

Wydarzenia

Festyny rodzinne w komorowskich przedszkolach 
Festyny odbyły się w niedzielę, 5 czerw-
ca. Zostały zorganizowane w ramach 
dotacji dla organizacji pozarządowych 
z zakresu kultury. Rozpoczęły się msza-
mi św. W festynach uczestniczył Krzysz-
tof Grabka, wójt gminy Michałowice 
wraz z żoną, a także przedszkolaki ze 
swoimi rodzinami. 

PRZEDSZKOLE SIÓSTR MISJONAREK 
ŚWIĘTEJ RODZINY

Mszę celebrował w celebrował ksiądz 
Marcin z Centrum Misyjnego w Warsza-
wie. Po mszy rozpoczęły się występy ar-
tystyczne dzieci pod tytułem „Cyrk wita 
Was”. Przedszkolaki z grupy Krasnalki 
zaprezentowały się w układach tanecz-
no-ruchowych jako małe foki i tancerki 
z pomponami. Dzieci z grupy Delfinki wy-
stąpiły jako baletnice na linie z parasolka-
mi, groźne lwy i białe koniki. Motylki zaś 
na scenie żonglowały, przebrane były za 
akrobatki z szarfami, towarzyszyła im or-
kiestra cyrkowa. Dzieci z grupy Biedronki 
przybrały postać klaunów, siłaczy i tance-
rzy cyrkowych.

Następnie były występy rodziców. W tym 
roku, jak zwykle wystąpili rodzice najstar-
szej grupy przedszkolnej. Zaprezentowali 
przedstawienie pod tytułem „ Dzień z życia 
przedszkolnego Biedronek na wesoło”

Przez cały czas trwania festynu na dzieci 
czekało mnóstwo atrakcji, były dmuchane 
zjeżdżalnie, robotyka, warsztaty plastycz-
ne (lepienie z masy solnej, malowanie, 
robienie medali, kwiatów), malowanie bu-
ziek, ścianka wspinaczkowa, rzuty do tar-
czy, konkursy sportowe i plastyczne, mata 
sumo, zdalnie sterowane samochodziki, 
wóz i motor policyjny, fotobudka.

Wielką atrakcją festynu były stoiska 
z jedzeniem, były potrawy z grilla, gro-
chówka , swojskie jadło, ciasta, owoce, 

kawa i herbata, napoje, lody i wata cu-
krowa. Niedziela była ciepła i słonecz-
na, w festynie uczestniczyły całe rodziny 
wspólnie spędzając wolny czas.

Po godzinie 14 rozpoczął się koncert 
muzyki góralskiej w wykonaniu folk kapeli 
góralskiej. Były tańce i zabawa przy mu-
zyce góralskiej. Na zakończenie festynu 
rodzinnego organizatorzy zaśpiewali pio-
senkę „Jestem do Niego podobny”. Pik-
nik prowadziła siostra Joela Zawadzka, 
dyrektor przedszkola.
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Piknik w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach
W sobotę, 4 czerwca odbył się corocz-
ny piknik rodzinny w Gminnym Przed-
szkolu w Michałowicach. Doskonała 
pogoda i szereg atrakcji sprawiło, iż na 
pikniku pojawiło się wiele rodzin, które 
oddały się wspaniałej zabawie.

Punktualnie o godz. 10:30 dyr. przed-
szkola, Renata Bontron wspólnie 

z wójtem gminy Michałowice, Krzyszto-
fem Grabką dokonali oficjalnego otwarcia 
imprezy zapraszając wszystkich gości do 
świetnej zabawy.

Organizatorzy sobotniego pikni-
ku – Rada Rodziców i Gminne Przed-
szkole w Michałowicach przygotowali 
dla uczestników tak wiele atrakcji, któ-
re podzielone na kilka stref sprawiły, że 
z pewnością każdy, kto tylko tego dnia 
zawitał do przedszkola miał okazję się 
świetnie bawić.

W strefie „skoków i podskoków” na 
najmłodszych czekały dmuchane zamki 
oraz wiele ciekawych zabaw i konkursów 
sportowych, w których nie brakowało ry-
walizacji fair play, a dla lubiących nieco 
spokojniejsze atrakcje zorganizowano 
przejażdżki na kucyku.

Duża aktywność wzmaga apetyt, więc 
każdy, kto tylko poczuł się spragniony lub 
głodny mógł się posilić w strefie „łakom-
czucha”, gdzie oferowano wiele pyszno-
ści upieczonych przez mamy.

Na pikniku oczywiście nie mogło za-
braknąć strefy „artystycznej”, w której 
przedszkolaki z grupy pszczółek, tygry-

sów i zajączków z Gminnego Przedszkola 
w Michałowicach zaprezentowały zgro-
madzonej publiczności specjalnie przy-
gotowaną na tą okazje choreografię do 
piosenki „Wake Me Up Before You Go-
-Go”, zespołu Wham, a także zaśpiewały 
piosenkę – Warszawa, ja i ty.

Strefa artystyczna to również liczne kon-
kursy rodzinne, zabawy z zaczarowanymi 
balonikami, z których powstawały niesa-
mowite cudaki, akademia baniek mydla-
nych, gdzie każdy mógł bawić się robiąc 
małe i duże bańki, artystyczne malowanie 
buzi i robienie tatuaży, a także warsztaty 

plastyczne „coś z niczego”, podczas któ-
rych dzieci tworzyły różne ozdoby – bran-
soletki, paski i wiele, wiele innych rzeczy.

Piknik poprowadził aktor – Zbigniew 
Kozłowski, który dbał o wspaniałą atmos-
ferę pikniku i świetną zabawę wszystkich 
uczestników.

Atrakcją pikniku był występ chórów 
„Czerwone Korale” i „Czerwone Korali-
ki”, które pod kierunkiem Renaty Włoda-
rek zaśpiewały m.in. „Hej z góry, z góry 
jadą mazury”, „Czerwone Korale” i „My 
cyganie”.

Mariusz Marcysiak 

Dziecięce zawody wędkarskie nad Zalewem
Zawody wędkarskie dla dzieci i mło-
dzieży z sołectwa Komorów zorgani-
zował Artur Kostera – sołtys sołectwa 
Komorów wraz z radą sołecką i Kata-
rzyna Parzyńska, radna. Nagrody zwy-
cięzcom wręczał Krzysztof Grabka, 
wójt gminy Michałowice. 

Zawody odbyły się w niedzielę, 29 
maja. Pierwszym ich punktem było 

losowanie stanowisk połowów. W za-
wodach uczestniczyło dziewięć drużyn. 
Uczestnicy zaopatrzeni w żywą przynę-
tę zajęli swoje miejsca połowów. Przez 
dwie godziny do siatek i wiaderek łowili 
ryby. I trzeba przyznać, że uczestniczkom 
udało się złowić ich całkiem sporo. Około 
południa organizatorzy ogłosili zakończe-
nie zawodów. Specjalna komisja, której 
dowodził Artur Kostera, liczyła i ważyła 
złowione ryby. Następnie ryby wracały do 
Zalewu.

W zawodach pierwsze miejsce, w kate-
gorii dzieci do lat 12 zajął Jan Janowski, 

drugie miejsce zajęła Sandra Zabielska, 
a trzecie jej brat – Adrian Zabielski. W ka-
tegorii dzieci do lat 18, pierwsze miejsce 
zajął Piotr Listosz, drugie miejsce zdobyła 
Andżelika Skowrońska, trzecie –Franek 
Majerowicz. Gratulujemy zwycięzcom!

    Warto dodać, że niedziela była ciepła 
i słoneczna, więc dodatkowo uczestnicy 
zawodów spędzili miło czas, wspólnie 
z rodziną w jednym z piękniejszych miejsc 
na terenie naszej gminy – nad Zalewem.

Beata Izdebska-Zybała 
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Wieczór muzyki i humoru w Pęcicach Małych
W sobotę, 11 czerwca, odbył się koncert 
w wykonaniu Katarzyny Rasz i Heliodora 
Nuszkiewicza, mieszkańców Pęcic Ma-
łych. Zebrani goście w świetlicy w Pęci-
cach Małych usłyszeli piosenki z lat 20. 30. 
Wydarzenie zorganizował Zdzisław Kru-
pa, sołtys wraz z radą sołecką oraz Kołem 
Emerytów i Rencistów Pęcic Małych.

Artyści zaprezentowali piosenki miedzy 
innymi z repertuaru Mieczysława Fogga, 

Eugeniusza Bodo, Ludwika Sempolińskiego 
i Aleksandra Żabczyńskiego i Jerzego Pe-
tersburskiego. Wykonanie każdego utwory 
poprzedzone było zapowiedzią Katarzyny 
Rasz, która z humorem i nostalgią opowia-
dała o pełnych uroku latach 20. i 30.

 Lata te były dla polskiej piosenki okresem 
wielkiego entuzjazmu, spowodowanego 
przede wszystkim odzyskaniem niepodle-
głości. W kwietniu 1919 roku otworzyła swe 
podwoje Qui Pro Quo, najciekawsza rewiowa 

scena międzywojennej Warszawy. To na niej 
występował legendarny amant Eugeniusz 
Bodo, sławne kabaretowe diwy Hanka Or-
donówna, Mira Zimińska i Zula Pogorzelska.

 Katarzyna Rasz i Heliodor Nuszkiewicz 
rozpoczęli swój występ właśnie od zaśpie-
wania piosenki „Lata dwudzieste, lata trzy-
dzieste, kiedyś dla wzruszeń będą pretek-
stem”. A potem śpiewali między innymi: 
„Jeśli znajdę taką żonę”, „Walc Francois - 
dawnych wspomnień czar”, „Za późno”, „Ja 
mam czas, ja zaczekam”, „Wystarczy jedno 
słowo” „Całuje twoją dłoń madame” czy 
„Już taki jestem zimny drań ” Publiczność 
zgromadzona w świetlicy z wielkim entuzja-
zmem nagradzała brawami. Dla wszystkich 
piosenki te były świetnie znane i sprawiały 
że wszystkim udzielał się wspaniały radosny 
nastój.

 Koncert trwał przeszło godzinę, potem 
organizatorzy zaprosili na wspaniałe cia-
sta – wypieki własnoręcznie przygotowane 
przez panie z koła emerytów, był znakomity 
tort miętowo- czekoladowy, szarlotka i ser-
nik. I oczywiście nikt nawet nie pomyślał, że 
wieczór się kończy. Rozpoczęła się cześć 
druga spotkania - wspólne śpiewanie, w mi-
łej sąsiedzkiej atmosferze!

Beata Izdebska-Zybała 

Wydarzenia

Piknik młodych agentów w Regułach
5 czerwca z okazji Dnia Dziecka, w parku przy ul. Wiejskiej 
w Regułach odbył niezwykły piknik, w którym młodzi miesz-
kańcy Reguł przeistoczyli się tego dnia w młodych agentów 
i wzięli udział w podchodach, biegu patrolowym oraz prze-
szli przez laserowy tor strzelecki.

Atrakcje, jakie dla dzieci z okazji ich święta przygotowała 
sołtys i rada sołecka Reguł były podzielone na trzy części, 

a dokładniej mówiąc na trzy misje.
 Pierwsza misja rozpoczęła się tuż po godz. 10 kiedy to naj-

młodsze dzieci – do 6 lat, wyruszyły wraz z animatorami w teren 
bawiąc się w podchody. Wskazówki, ślady, widomości i za-
dania do rozwiązania pozostawione przez grupę ucieczkową 
nie przysporzyły zbyt dużych trudności grupie pościgowej, 
a misja sprawiła wszystkim sporo radości. Był też czas na za-
bawę z mega bańkami mydlanymi, malowanie na ogromnym 
papierze, a także każdy mógł sobie zrobić brokatowy tatuaż.

 Nieco później przyszedł czas na trochę starsze dzieci – 7-12 
lat, które wzięły udział w biegu patrolowym. Na trasie trzeba 
było udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, przenieść 
go na noszach, przejść specjalny tor przeszkód i tor szpiega, 
a także odnaleźć agenta oraz odkryć cyfrę kodu, który na ko-
niec pozwalał na otwarcie skrzyni ze skarbem. Na zakończenie 
każdy uczestnik otrzymał certyfikat młodego agenta.

 Pośród gości przybyłych na piknik w Regułach był również 
wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, który spacerując po 
regulskim parku z koszem wypełnionym słodkościami często-
wał nimi wszystkie dzieci, rodziców i dziadków.

 III misja polegała na przejściu laserowego toru strzeleckiego 
i była przeznaczona dla najstarszych dzieci. Przed rozpoczę-

ciem zabawy wszyscy przeszli specjalne szkolenie w trakcie, 
którego nauczyli się posługiwać laserowymi „pistoletami”.

Park w Regułach okazał się idealnym miejscem do tego typu 
zabawy, w której dzieci rywalizowały w dwóch konkurencjach. 
1 – jak najszybsze trafienie określonej liczby celów i 2 – trafienie 
jak największej liczby celów w określonym czasie.

 W trakcie pikniku dzieci mogły również poznać motocykl i ra-
diowóz policyjny, spróbować swoich sił w bangee walking czy 
wybrać się na spacer po linie. 

Każda z misji była swego rodzaju rywalizacją, w której wszy-
scy zostali zwycięzcami nagrodzonymi przez organizatorów 
upominkami. 

Mariusz Marcysiak 
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Wianki – powitanie lata w Komorowie
W sobotę, 25 czerwca, odbył się w Ka-
liszowym Gaiku letni festyn dla dzieci 
i dorosłych. Uczestniczyło w nim wielu 
mieszkańców Komorowa i sąsiednich 
miejscowości naszej gminy. Festyn zorga-
nizowała Rada Sołecka Komorowa, z Artu-
rem Kosterą, sołtysem i Katarzyną Parzyń-
ską, radną, na czele.

„Wianki” – letni festyn w Kaliszowym Ga-
iku, zorganizowany został po raz trze-

ci. Nawiązuje on do starosłowiańskiej tradycji 
i rodzimych obrzędów związanych z letnim 
przesileniem słońca. Noc z 21 na 22 czerwca 
jest najkrótsza w całym roku. Jest zatem oka-
zja, aby świętować. A puszczanie wianków to 
jeden z licznych obrzędów. Kolorowe wianki 
mieszkańcy puszczali na wodę po godzinie 
20. Wianki robiły całe rodziny, w konkursie 
na najpiękniejszy letni wianek wzięło udział 
ponad dziesięć rodzin. Wszyscy uczestni-
cy zostali nagrodzeni za udział w konkursie. 
Natomiast jury w składzie: Elżbieta Biczyk, 
przewodnicząca rady gminy, Katarzyna Pa-
rzyńska, radna, Artur Kostera, sołtys, Tade-
usz Chruściak, wieloletni radny i Grażyna 
Skowron, mieszkanka Komorowa nagrodzili, 
w kategorii wianki małe: Kingę Sarnowską, 
Łukasza, Natalię i Julię Kędziora i Aleksan-
drę, Adama i Anię Charkot. W kategorii wianki 
większe zostali nagrodzeni: rodzina Goździ-
kowskich, Majerowiczów i Duszyńskich.  

 Wcześniej dzieci bawiły się na pobliskim 
placu zabaw, malowały buzie. Dużą atrak-
cją było ognisko, gdzie pieczono kiełbaski 
i chleb.

 W świetlicy organizatorzy przygotowali 
wspaniały poczęstunek. Były ciasta własnego 
wypieku oraz mnóstwo owoców. Była oczy-
wiście kawa i herbata. Nieopodal świetlicy 
członkowie rady sołeckiej obsługiwali stano-
wisko z grillem. Były pieczone kiełbaski, kar-
kówka, szaszłyki i kaszanka. Wszyscy uczest-
nicy festynu częstowali się.

Zabawa rozkręciła się, gdy wianki już po-

płynęły na wodzie i pierwszy głód został za-
spokojony. Wtedy na parkiecie pojawili się 
tancerze. Komorów słynie z tego, że mieszka 
tu wiele osób, które lubią i umieją bawić się 
przy muzyce. Warto dodać, że swoją premie-
rę miały „dechy” – specjalny podest, na któ-
rym odbyła się zabawa.

Imprezę muzyczną prowadził Cezary Ha-
ber, strażak z OSP w Nowej Wsi. 

Zabawa była bardzo udana, dopisała pogo-
da i humory. Mieszkańcy bawili się do póź-
nych godzin. 

Beata Izdebska-Zybała 

Prapremiera spektaklu „Adam i Ewa w Warszawie”
Przedpremierowy spektakl „Adam i Ewa w Warszawie”, który 
mieli okazje obejrzeć mieszkańcy naszej gminy, w czwartek 
16 czerwca, to kolejna odsłona sceny biblioteki w Michało-
wicach.

„Adam i Ewa w Warszawie” to lekka i świetnie skonstruowana 
komedia obyczajowa, opowiadająca historię dwójki ludzi, 

którzy w dość charakterystyczny dla siebie sposób prezentują 
życiowe rozterki, a do tego jakimś sposobem znaleźli się w War-
szawie. Akcja spektaklu jest usytuowana w czasach współcze-

snych i każdy widz z łatwością odnajduje się w życiu bohaterów. 
Jednak, dlaczego Adam znalazł się właśnie w Warszawie i do 
tego przywlókł ze sobą Ewę, tego będzie można się dowiedzieć 
oglądając spektakl, który miejmy nadzieję zawita jeszcze nie raz 
do Michałowic.

 Scenariusz, a także reżyseria spektaklu to dzieło Joanny Go-
dlewskiej – pisarki i nauczycielki Zespołu Szkół w Michałowicach, 
która posiada niezwykłą umiejętność przedstawiania perypetii 
damsko-męskich z dystansem i przymrużeniem oka.

 Czwartkowa prapremiera była świetnym pokazem umiejęt-
ności aktorskich artystów amatorów z grupy teatralnej „Scena 
przyfabryczna” z Ursusa, którzy pod kierownictwem Joanny Go-
dlewskiej oddają się aktorskiej pasji, którą jak sami określają jest 
artystycznym wyzwaniem, gry w umowność.

 Wśród aktorów występujących w spektaklu byli również 
uczniowie gimnazjum w Michałowicach, którzy wspólnie z doro-
słymi aktorami stworzyli wspaniałe kreacje dostarczając tym sa-
mym znakomitej rozrywki i świetnej zabawy wszystkim widzom 
mającym okazję obejrzeć przedpremierowy spektakl.

 Po spektaklu, aktorzy otrzymali od publiczności wiele słów 
uznania i gratulacji za swoje kreacje, a także zapewnień, że z nie-
cierpliwością czeka na kolejne spektakle sceny Biblioteki Gmin-
nej w Michałowicach.

 Obsada: Mira Umiastowska, Kaja Wójcik, Weronika Wlaźnik, 
Janusz Godlewski. Śpiew: Paulina Pastuszek. 

Muzyka: Rosław. Scenariusz i reżyseria: Joanna Godlewska.

Mariusz Marcysiak 
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Prawa konsumenta
Znajomość praw ochrony konsumen-
tów oraz umiejętne z nich korzystanie, 
zdecydowanie pomaga w podejmowa-
niu decyzji zakupowych, a tego, jakie 
prawa chronią konsumentów można 
było się dowiedzieć podczas spotkania 
z prawnikiem, które odbyło się w nie-
dzielę, 26 czerwca w sali przy ul. Ra-
szyńskiej 34 w Michałowicach.

Mimo iż z roku na rok przedsiębiorcy 
podnoszą, jakość oferowanych pro-

duktów oraz świadczonych usług, a kon-
sumenci są bardziej świadomi ochrony 
swoich praw, to i tak czasem dochodzi do 
spornych sytuacji, gdy zauważamy wadę 
zakupionego towaru lub usługi.

Podczas spotkania, które dla mieszkań-
ców osiedla Michałowice zorganizował 
jego zarząd, a poprowadził prawnik, Ja-
kub Cupriak można było poznać podsta-
wowe zagadnienia związane z prawami 
i obowiązkami konsumenta, a także kon-

sekwencje wynikające z zawierania umów 
oraz dochodzenia swoich praw z nich wy-
nikających.

Wśród tematów niedzielnego spotkania 
znalazły się takie zagadnienia jak:

– Kiedy i w jakich przypadkach można 
odstąpić od umowy kupna towaru lub 
usługi?

– W jakich sytuacjach możemy dokonać 
zwrotu zakupionego towaru?

– Czym jest rękojmia i gwarancja 
oraz prawa z nich wynikające?

Omawiane przez prawnika zagadnienia 
miały bezpośrednie odniesienie do przy-
kładów z życia, a szczególnie tych związa-
nych ze sprzedażą internetową, która staje 
się coraz bardziej popularna i powszech-
na. W trakcie spotkania każdy z uczestni-
ków miał możliwość wyrazić swoje wątpli-
wości dotyczące jego spraw oraz uzyskać 
odpowiedź na nurtujące go pytania.

Nie wszyscy jesteśmy prawnikami i nie 
zawsze znamy nasze prawa konsumenc-

kie, dlatego warto skorzystać z pomocy 
jednej z wielu instytucji dbających o ich 
przestrzeganie. Instytucją, która pomoże 
w sprawach indywidualnych jest Powia-
towy Rzecznik Konsumentów, u którego 
otrzymamy m.in. bezpłatną poradę kon-
sumencką, informacje o zakresie ochro-
ny naszych praw, a w postępowaniach 
Rzecznik może wystąpić z wnioskiem do 
przedsiębiorców lub też wytoczyć po-
wództwo na rzecz konsumentów.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
w Pruszkowie
Tel: 22 738 14 50, Fax.: 22 728 92 47, 
email: rzecznik.konsumentow@powiat.
pruszkow.pl
Miejsce urzędowania: Pruszków, ul. Drzy-
mały 30, pokój nr 102 (I piętro)
Udzielanie porad konsumenckich: 
poniedziałek: godz. 9.00 - 17.00
wt.-pt. godz. 9.00 - 15.00

Mariusz Marcysiak 

 Konkurs Piosenki
20 maja w sali multimedialnej urzędu 
gminy odbył się Przedszkolny Konkurs 
Piosenki pt. „Piosenka o Warszawie”, 
którego organizatorem było gminne 
przedszkole w Michałowicach.

Tegoroczna edycja konkursu, nad którą 
patronat objął wójt gminy Michałowice, 

Krzysztof Grabka, zyskała znacznie szer-
szą formułę, w której oprócz przedszko-
laków z przedszkola w Michałowicach 
uczestniczyły także dzieci z przedszkoli: 
z Nowej Wsi, Raszyna, przedszkola nr 11, 
137 i 194 z Warszawy, a także 6-latki ze 
szkoły podstawowej w Michałowicach.

Konkurs to prezentacja uzdolnień mu-
zycznych przedszkolaków, które bardzo 
chętnie biorą udział w zajęciach z rytmi-
ki, wykazując się przy tym zamiłowaniem 
do śpiewu i muzyki – mówi organizatorka 
i zarazem inicjatorka konkursu, dyrektor 
gminnego przedszkola w Michałowicach, 
Renata Bontron. Kształcenie muzycz-
ne poprzez zabawę, to także znakomita 
okazja do popularyzacji lokalnego patrio-
tyzmu, czego potwierdzeniem jest tytuł 
konkursu – „Piosenka o Warszawie”.

Jedną z atrakcji, jaką tego dnia orga-
nizatorzy przegotowali dla uczestników 
konkursu był występ zespołu „Powsinia-
nie” z Centrum Kultury Wilanów, który pod 
kierownictwem artystycznym Grzegorza 
Toporowskiego otworzył tegoroczny kon-
kurs.

Jury konkursowe, w którym zasiedli 
m.in. nauczyciel muzyki – Zofia Tolak, pra-

cownik ZOEAS – Monika Rumniak, radna 
– Anna Kamińska, piosenkarka – Joanna 
Pawlik i aktor – Zbigniew Kozłowski oce-
niało młodych artystów w dwóch katego-
riach – soliści oraz zespoły, a do samego 
konkursu zgłosiło się 11 wykonawców – 
liczących łącznie blisko 130 uczestników.

Umiejętności wokalne, jakie zaprezen-
towali podczas swoich występów młodzi 
artyści oczarowały zgromadzoną publicz-
ność, a trzeba przyznać, iż robili to w fan-
tastycznie urzekający i swobodny sposób, 
przysparzając tym samy jury nie lada kło-
potu w wyłonieniu zwycięzców.

Swój występ miała też jurorka konkursu, 
piosenkarka – Joanna Pawlik, która wyko-
nała piosenkę Czesława Niemena i Marka 
Gaszyńskiego – „Sen o Warszawie”.

Po części konkursowej w czasie, gdy 
jury udało się na obrady, dzieci wraz z na-
uczycielkami i rodzicami udali się na słod-
ki poczęstunek, jaki przygotowali dla nich 
organizatorzy konkursu.

Scenografię konkursu przygotowały 
nauczycielki gminnego przedszkola w Mi-
chałowicach.

 Na zakończenie, wójt gminy Michało-
wice – Krzysztof Grabka wraz z dyrektor 
przedszkola w Michałowicach – Renatą 
Bontron, nagrodzili zwycięzców i uczest-
ników konkursu wręczając im pamiątkowe 
statuetki i dyplomy. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć nagród rzeczowych w postaci 
zabawek, które z pewnością dostarczą 
dzieciom sporo frajdy.

Mariusz Marcysiak 
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Społeczeństwo

Diamentowe gody mieszkańców Michałowic
6 maja 1956 r. Państwo Alina i Bronisław 
Rysiowie zawarli związek małżeński. W tym 
roku obchodzili 60. rocznicę ślubu. Z tej 
okazji wójt gminy Michałowice, Krzysztof 
Grabka wręczył Jubilatom Medal za długo-
letnie pożycie małżeńskie przyznany przez 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak 
również haftowany dyplom i gratulacje od 
Gminy Michałowice.

Pan Bronisław pochodzi z małopolski, pani 
Alina z Warszawy. Połączyły ich wakacje, 

w czasach gdy osoby były kierowane „przy-
musowo” na wczasy przez zakład pracy - 
w konkretnym terminie, określone miejsce. 
Zostali skierowani do Bierutowic, gdzie się 
poznali i od razu zakochali. Po ślubie, który 
wbrew sugestiom rodziny zawarli w miesiącu 
maju, zamieszkali w Warszawie. Jednak mimo 
tego, że mieszkanie w którym żyli było wygod-
ne, nie chcieli przebywać na co dzień w tło-
ku, marzył im się własny dom, wśród zieleni. 
Ich marzenie się spełniło i od 26 lat mieszkają 
w Michałowicach. 

Bronisław Ryś jest profesorem zwyczajnym. 
Był pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych - sprawował funkcję konsula pol-
skiego w Belgradzie, a także pracował w Pol-
skiej Akademii Nauk. Przez całe swoje życie 
prowadzi aktywną działalność naukową wy-
dając liczne publikacje, a także dydaktyczną 
– jako wykładowca na wielu różnych polskich 
uczelniach. Od 2008 roku do dziś pracuje 
w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warsza-
wie, gdzie jest członkiem senatu uczelni. 
Przez wszystkie lata swojej pracy dydaktycz-
nej wypromował wielu licencjatów, magistrów, 
a także doktorów. Jest lubianym i cenionym 
przez studentów wykładowcą opiekunem, 

promotorem i recenzentem.
Dotychczasowy dorobek naukowy prof. 

B. Rysia jest bogaty – obejmuje 137 pozy-
cji, w tym 38 rozpraw monograficznych, 57 
prac popularno – naukowych, 27 recenzji i 15 
książek. Jest autorem wielu projektów ba-
dawczych i referatów wygłaszanych na mię-
dzynarodowych i krajowych konferencjach 
naukowych, a także tłumaczeń z języka serb-
sko-chorwackiego na język polski, z których 
najważniejszym jest dwutomowe dzieło histo-
ryczne Radovana Samardźićia „Mehmed So-
kolović” (więcej informacji o Panu Bronisławie 
na stronie www.michalowice.pl w artykule).

Alina Ryś od urodzenia mieszkała w stolicy, 
gdzie przeżyła całą II wojnę światową, po-
wstanie warszawskie i rozdzielenie z rodziną. 
Jest przede wszystkim matką i żoną. Bez jej 

nieustannego wsparcia trudno byłoby osią-
gnąć jej mężowi tyle w dziedzinie naukowej. 
Jej wkład w dorobek naukowy męża jest rów-
nie duży jak jego samego. Zawsze zajmowała 
się domem, rodziną i pracą zawodową, żyjąc 
w cieniu męża i umożliwiając mu realizację 
jego zadań. Była opoką i spoiwem, dzięki cze-
mu rodzina miała szansę przetrwać tyle dłu-
gich i szczęśliwych lat. Na emeryturze przeby-
wa dopiero od dwóch lat. Obecnie w wolnych 
chwilach wykorzystuje swoje zdolności ma-
nualne i poświęca się swojej pasji, którą jest 
szycie. 

 Jubilatom życzymy zdrowia i szczęścia, 
aby uśmiech i pogoda ducha towarzyszyły im 
każdego dnia, a uczucie które połączyło Ich 
przed laty zawsze było tak samo silne.

UG 

Złoto dla UKS Akademia Koszykówki 
Komorów 
W dniach 3-5 czerwca odbył 
się coroczny renomowany 
turniej Mini-Kosza z okazji 
Dnia Dziecka Pyra Poznań.

W tegorocznej edycji wzię-
ło udział 12 zespołów 

chłopców oraz 8 dziewcząt. Był 
to bardzo trudny i wymagający 
turniej. Każda drużyna roze-
grała przez 3 dni aż osiem me-
czów. Drużyna z Komorowa 
wygrała wszystkie spotkania 
i zajęła pierwsze miejsce. Dużo 
naszych meczów było zacię-
tych i emocjonujących.

W Piątce All Stars  znalazł 
się zawodnik klubu Franciszek 
Szular .

Wyróżnienie w zespole otrzy-
mał Jakub Dobrzyński. .

Drużyna otrzymała pamiąt-
kowe złote medale, puchar, 
koszulki, słodycze i okoliczno-
ściowe piórniki. A od trenera 
za ten niewątpliwy sukces cały 
zespół tuż po ceremonii zakoń-

czenia otrzymał nagrodę w po-
staci wejścia do term Maltań-
skich w Poznaniu. 

Trener:  
Grzegorz Tomaszewski 

Nowi  
mieszkańcy 
gminy

Blanca Kamińska
Reguły
ur. 15 maja 2016 r.  
waga: 3800 g., 
wzrost: 59 cm



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:

•  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 i drogowe; 

8 – Utrzymanie bieżące dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

10 – Zieleń; 

11 –  Numery porządkowe nieruchomości 

i dzierżawa gruntów; 

12 –  Podział nieruchomości i rolnictwo; 

13 – Planowanie przestrzenne; 

14 – Zamówienia Publiczne; 

15 – Promocja; 

16 – Kultura i sprawy społeczne; 

17 – Obrona cywilna.

telefony bezpośrednie:

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

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

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

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

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

www.dbprint.pl
biuro@dbprint.pl

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

Druk  
i opracowanie  

graficzne:

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

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

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GMINY MIChAŁOWICE

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

TELEFON ALARMOWY – 112

POLICJA – 997

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

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

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

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

POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991 
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 Michałowicach, ul. Jesionowa 40, 
tel. 22 723-91-83

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

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

Ważne telefony …

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GMINNE jEDNOsTkI ORGANIZACYjNE

telefOn alarmOwy – 112

POlicja – 997

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

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

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

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

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

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

StarOStwO POwiatOwe   
tel. 22  738-14-00

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

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

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

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

POGOtOwie ratunkOwe – 999

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

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

aPteki

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

WAŻNIEjsZE TELEFONY

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

0 –  Kancelaria ogólna; 

2 – Dowody i meldunki; 

3 – Działalność gospodarcza; 

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 

5 –  Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych; 

6 – Podatki; 

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne i drogowe; 

8 – Utrzymanie bieżące dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

10 – Zieleń; 

11 –  Numery porządkowe nieruchomości 

i dzierżawa gruntów; 

12 –  Podział nieruchomości i rolnictwo; 

13 – Planowanie przestrzenne; 

14 – Zamówienia Publiczne; 

15 – Promocja; 

16 – Kultura i sprawy społeczne; 

17 – Obrona cywilna.

telefony bezpośrednie:

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

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

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

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

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

www.dbprint.pl
biuro@dbprint.pl

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

Druk  
i opracowanie  

graficzne:

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

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

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GMINY MIChAŁOWICE

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

18 – Oświetlenie uliczne


