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Zmiana Studium
Kontynuujemy proces zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Michałowice. W związku 
z tym, w ramach procesu „Przestrzeń dla 
partycypacji”, do którego Gmina przystąpiła 
w grudniu 2016 r., planowane są konsultacje 
społeczne z mieszkańcami wykraczające 
poza obowiązującą procedurę planistyczną 
dotyczącą Studium.

STANOWISKO WÓJTA I RADY GMINY 
MICHAŁOWICE WS. PROJEKTU USTAWY 
M.ST. WARSZAWY
Podczas XX sesji Rady Gminy Michałowice, 
która odbyła się 9 lutego 2017 r. radni 
jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie 
projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy.

Nasza gmina została laureatem Ran-
kingu Zrównoważonego Rozwoju 

Jednostek Samorządu Terytorialnego 
woj. mazowieckiego, zajmując 2. miej-
sce w kategorii gmina wiejska! Jest to 
kolejny ranking, w którym gmina Micha-
łowice plasuje się w ścisłej czołówce.

Tym razem samorządy zostały ocenio-
ne za pomocą 15 różnych wskaźników, 
które dotyczą najważniejszych obszarów 
rozwoju gospodarczego, społecznego 
i ochrony środowiska. A są to m.in. wydat-
ki majątkowe i inwestycyjne, na transport 
i  łączność, procentowy udział dochodów 
własnych w dochodzie gminy, liczba osób 
pracujących i  bezrobotnych czy ilość 
działających podmiotów gospodarczych 
na 1000 mieszkańców.

Nasza gmina uplasowała się przed 
Nadarzynem, tuż za Lesznowolą. 

Podczas konferencji dotyczącej zrówno-
ważonego rozwoju Mazowsza, która odby-
ła się 15 marca br., Krzysztof Grabka, wójt 
gminy Michałowice, jako gospodarz jednej 
z  najdynamiczniej rozwijających się gmin 
woj. mazowieckiego, został uhonorowany 
dyplomem przez marszałka województwa 
mazowieckiego, Adama Struzika. 

Zajmowanie przez  gminę Michałowice 
po raz kolejny wysokiej pozycji w rankin-
gu, ukazuje i  potwierdza dobrą strategię 
rozwoju naszej gminy.
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Rower gminny
Od 9 marca br. można korzystać z 6 
samoobsługowych wypożyczalni rowerów  
na terenie naszej gminy.
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Zmiana Studium – dialog społeczny
Kontynuujemy proces zmiany Studium 
uwarunkowań i  kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Mi-
chałowice. W związku z tym, w ramach 
procesu „Przestrzeń dla partycypacji”, 
do którego Gmina przystąpiła w grud-
niu 2016 r., planowane są konsultacje 
społeczne z  mieszkańcami wykracza-
jące poza obowiązującą procedurę pla-
nistyczną dotyczącą Studium.

Konsultacje będą odbywały się w pięciu 
etapach, które obejmą:

1. OBSZAR SOKOŁOWA I  SUCHEGO 
LASU – teren po południowej stronie uli-
cy Sokołowskiej, ograniczony ulicami 
Rodzinną w Sokołowie i Księdza Michała 
Wożniaka w  Suchym Lesie oraz  granicą 
z Pęcicami - zwany dalej „Sokołów, Su-
chy Las” 

2. OBSZAR REGUŁY I – teren pomiędzy 
ulicą Regulską (po wschodniej stronie), 
Alejami Jerozolimskimi, rowem meliora-
cyjnym stanowiącym granicę z  Michało-
wicami oraz  linią kolejową WKD - zwany 
dalej „Reguły Al. Jerozolimskie”

3. ZBIORNIK W MICHAŁOWICACH I OKO-
LICE - teren położony pomiędzy ulicami: 
Aleja Powstańców Warszawy i  Graniczna 
w  Regułach, Aleja Topolowa w  Michało-

wicach oraz rzeką Raszynką - zwany dalej 
„Zbiornik Michałowice”

4. OBSZAR REGUŁY II - teren pomiędzy 
granicą administracyjną z  Pruszkowem, 
Alejami Jerozolimskimi, ulicą Regulską 
(od zachodniej strony) oraz linią kolejową 
WKD – zwany dalej „Reguły Wiejska” 

5. POZOSTAŁE TERENY GMINY MICHA-
ŁOWICE. 

Spotkania dotyczące zmian Studium 
rozpoczną się od obszaru „Sokołów, Su-
chy Las”. Odbywać się one będą w kwiet-
niu br. (więcej czytaj na str. 3) 

Jeszcze w  I  półroczu 2017 r. plano-
wane są konsultacje dotyczące obszaru 
„Reguły Al. Jerozolimskie”, natomiast w II 
połowie 2017 r. - obszarów „Zbiornik Mi-
chałowice” oraz  „Reguły Wiejska”. Spo-
tkania dotyczące pozostałych rozwiązań 
przestrzennych na terenie naszej gminy 
odbędą się na początku 2018 r.

Mamy nadzieję, że liczna grupa miesz-
kańców pozna i włączy się w proces pla-
nowania przestrzennego. 

W  celu lepszego śledzenia całego 
przebiegu konsultacji społecznych 

w naszej gminie na stronie internetowej 
www.michalwoice.pl została założona 
zakładka „Dialog”. Tam można znaleźć 
wszystkie informacje dotyczące kon-
sultacji, te bieżące, a także te archiwal-
ne. 
Co to jest Studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego?

Studium jest jednym z najważniejszych 
dokumentów w  polskim systemie pla-
nowania przestrzennego, decydującym 
o  rozwoju urbanistycznym całej gminy. 
Ma ono jednak charakter dość ogólny. 
Określa założenia dotyczące m.in. formy 
i  rodzaju zabudowy, przeznaczenia po-
szczególnych obszarów, systemu komu-
nikacji, terenów zielonych, czy ochrony 
dziedzictwa kulturowego. Założenia te 
uszczegółowiane są dopiero przy spo-
rządzaniu planów miejscowych.

Dokument podzielony jest na uwa-
runkowania, czyli opis stanu istniejące-
go, oraz kierunki, które wytyczają drogę 
rozwoju przestrzennego, wskazując tym 
samym wizję gminy Michałowice. Opra-
cowanie składa się z  części tekstowej 
i z szeregu map o różnej tematyce. 

Poprzez studium władze gminy podej-
mują podstawowe ustalenia w  zakresie 
polityki przestrzennej, przede wszystkim 
wskazując tereny przeznaczone pod za-
budowę. W  studium dokonuje się więc 
kwalifikacji i  przeznaczenia poszczegól-
nych obszarów gminy. Studium nie ma, 
co prawda, mocy aktu powszechnie 
obowiązującego, nie  jest aktem prawa 
miejscowego, lecz jako akt planistycz-
ny określa politykę przestrzenną gminy 
i wiąże organy gminy przy sporządzeniu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Czym różni się Studium od miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp)?

Miejscowy plan jest prawem po-
wszechnie obowiązującym, w  przeci-
wieństwie do Studium, które jest aktem 
kierownictwa wewnętrznego, a więc ak-
tem wewnętrznie obowiązującym w sys-
temie organów gminy. Zapisy Studium 
mają charakter ogólny, plany stanowią 
ich uszczegółowienie np. co na danym 
terenie można zbudować - jakie budyn-
ki (mieszkalne, usługowe, ich wysokość 
itp.), ile terenu mogą zająć obiekty bu-
dowlane na działce, ile terenu musi sta-
nowić zieleń.

Tak więc miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego jest podstawą 
do wydawania przez  Starostę Powiato-
wego decyzji administracyjnych (np. po-
zwoleń na budowę, zmian sposobu użyt-
kowania itp.), Studium nie ma zaś takiej 
mocy prawnej.

Studium
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Zmiana Studium – dialog społeczny  
obszar „Sokołów, Suchy Las”
W  ramach projektu „Przestrzeń dla 
partycypacji”  obszar „Sokołów, Suchy 
Las” jest pierwszym, odnośnie którego 
odbędą się konsultacje społeczne do-
tyczące zmiany Studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, wykraczające poza 
procedurę planistyczną.

Teren, którego dotyczą konsultacje, poło-
żony jest po południowej stronie ulicy So-

kołowskiej oraz ograniczony ulicami: Rodzin-
ną w Sokołowie i Księdza Michała Woźniaka 
w Suchym Lesie oraz granicą z Pęcicami. 

Obowiązujące dokumenty planistyczne 
– obecnie obowiązujące Studium w  więk-
szości nie przewiduje na tym terenie zabu-
dowy. Obszar ten nie posiada obowiązujące-
go miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp). Dlatego też odno-
śnie lokalizacji nowych inwestycji wydawane 
są na wniosek zainteresowanych decyzje 
o  warunkach zabudowy i  zagospodarowa-
nia terenu, zgodnie z ustawą o planowaniu 
przestrzennym  (Ustawa z  dnia 27 marca 
2003  r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym).

Dlaczego zmiana? – podstawą przy-
stąpienia do zmiany Studium były wnio-
ski właścicieli nieruchomości położonych 
na tym terenie o  zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze. Inne, 
położone w sąsiedztwie tereny posiadają 
obowiązujące opracowania planistyczne, 
które przewidują ich docelowe przezna-
czenie w większości pod logistykę i cele 
usługowo-przemysłowe.

Konsultacje społeczne -  5 kwietnia 
o godz. 17.30 odbył się spacer badawczy, 
natomiast 20 kwietnia, w  godz. 18.00-

20.00, w świetlicy w Sokołowie odbędzie 
się otwarte spotkanie konsultacyjne „Po-
rozmawiajmy przy kawie o rozwiązaniach 
przestrzennych”. Równocześnie, od 6 do 
27 kwietnia, jest prowadzone badanie an-
kietowe dotyczące tego obszaru. 

Sporządzanie zmian Studium jest spra-
wą publiczną. Zapraszamy wszystkich za-
interesowanych do włączenia się w  pro-
jektowanie przestrzeni. Nie ma znaczenia 

czy jesteś właścicielem gruntu, mieszkań-
cem obszaru wskazanego w Studium, czy 
też innego rejonu gminy.

Dzięki konsultacjom chcemy poznać 
opinie jak największej liczby osób zain-
teresowanych przestrzenią naszej gminy, 
by lepiej móc dostosować Studium do 
lokalnych potrzeb i wspólnie wypracować 
rozwiązania.

UG 

Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” 
realizowany jest rzez Pracownię Ba-

dań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 
wspólnie z Fundacją Inicjatyw Społecz-
no-Ekonomicznych, Fundacją Napraw 
Sobie Miasto, Pracownią Zrównowa-
żonego Rozwoju oraz Związkiem Miast 
Polskich. 

W  ramach tego projektu samorządy 
stojące przed wyzwaniem opracowania 
lub zmiany dokumentów planistycznych 
(w  naszym przypadku jest to  zmiana 
„Studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Michałowice”) otrzymują wspar-
cie w przygotowaniu konsultacji społecz-
nych tych dokumentów.

W ramach projektu organizatorzy:
• wspólnie z przedstawicielami samorzą-

du zaplanują przebieg konsultacji doku-

mentu planistycznego, w  tym dobiorą 
i udostępnią narzędzia pomocne w pro-
wadzeniu konsultacji (również narzędzia 
informatyczne);

• przyznają grant na przeprowadzenie 
konsultacji do wysokości 20 tys. zł;

• zapewnią szkolenia, warsztaty i doradz-
two ekspertów z dziedziny planowania 
przestrzennego i partycypacji obywatel-

skiej na etapie przygotowania i realizacji 
konsultacji społecznych dla  osób bez-
pośrednio zaangażowanych w  proces 
po stronie gminy;

• zaproszą na spotkania służące wymia-
nie doświadczeń z innymi gminami pro-
wadzącymi podobne konsultacje w ra-
mach projektu.
Grant przyznawany w  ramach projektu 

może być przeznaczony wyłącznie na re-
alizację procesu konsultacji społecznych 
dokumentów planistycznych.

Gmina Michałowice pomyślnie prze-
szła proces rekrutacji do projektu  i  6 
grudnia 2016 r. podpisała ”Deklarację 
współpracy przy opracowywaniu In-
dywidualnego Planu Konsultacji (IPK) 
w ramach projektu Przestrzeń dla Par-
tycypacji”.

UG 

Studium
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Aktualności

PROJEKT USTAWY O USTROJU MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY – STANOWISKO WÓJTA I RADY GMINY 
MICHAŁOWICE 

Podczas XX sesji Rady Gminy Michałowice, która odbyła się 9 lutego 2017 r. radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w spra-
wie projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy

Stanowisko Nr 1/2017
Wójta i Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Wójt Gminy i Rada Gminy Michałowi-
ce wyrażają swoje zaniepokojenie 

sposobem procedowania projektu ustawy 
o  ustroju miasta stołecznego Warszawy 
przewidującym utworzenie metropolii war-
szawskiej obejmującej swoim zasięgiem 
m.st. Warszawa oraz 33 podwarszawskie 
Gminy, w tym Gminę Michałowice i opo-
wiadają się kategorycznie za wycofaniem 
projektu spod obrad Sejmu i tym samym 
wstrzymaniem procesu legislacyjnego 
prowadzonego w obecnym kształcie.

 Wprowadzanie tak ważnych dla miesz-
kańców zmian w  trybie projektu posel-
skiego, z  pominięciem procesu kon-
sultacji, przy braku informacji na temat 
proponowanych rozwiązań, budzi nasz 
sprzeciw.

Z  przedstawionego projektu ustawy 
wynika, że gminom włączonym do aglo-
meracji warszawskiej zostaną ograniczo-
ne dotychczasowe kompetencje wynika-
jące z  ustawy o  samorządzie gminnym. 
Ta poważna w  skutkach zmiana będzie 
wprowadzana bez jakichkolwiek konsul-
tacji społecznych z mieszkańcami, samo-
rządem, czy też związkami międzygmin-
nymi.

Nie chcemy, aby o  sprawach naszej 
„małej ojczyzny” decydowano arbitralnie, 
bez pytania samych zainteresowanych: 
mieszkańców i  samorządu lokalnego. 
Wielu mieszkańców Gminy Michałowice 
wybrało to miejsce do życia uciekając od 
zgiełku aglomeracji warszawskiej i  po-
winno mieć szanse wypowiedzenia się 

w kwestii przynależności do przewidzianej 
ustawą metropolii warszawskiej.

Rada Gminy Michałowice zobowiązu-
je Wójta Gminy oraz  Przewodniczącego 
Rady Gminy do przekazania niniejszego 
stanowiska: Prezydentowi RP, Prezeso-
wi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu 
RP, Marszałkowi Senatu RP, Eurodepu-
towanym z  województwa mazowieckie-
go, Posłom i Senatorom z województwa 
mazowieckiego, Wojewodzie Mazowiec-
kiemu, Samorządowi Województwa Ma-
zowieckiego, Samorządom powiatowym 
i  gminnym z  terenu wo jewództwa ma-
zowieckiego, Związkowi Gmin Wiejskich 
RP, Związkowi Miast Polskich, Związko-
wi Powiatów Polskich, Związkowi Woje-
wództw RP.

Dzień Sołtysa 2017
Corocznie 11 marca obchodzony jest 
Dzień Sołtysa. Z  tej okazji wójt gminy 
Michałowice, Krzysztof Grabka oraz 
przewodnicząca rady gminy, Elżbieta 
Biczyk spotkali się z przedstawicielami 
sołectw i osiedli naszej gminy, aby po-
dziękować im za pracę na rzecz lokal-
nej społeczności. 

Ze względu na to, że Dzień Sołtysa przy-
padał w tym roku w sobotę, spotkanie 

odbyło się w poniedziałek 13 marca.
Były gratulacje, słowa uznania za pracę 

na rzecz sołectw i osiedli, a także życzenia 
entuzjazmu i wytrwałości w podejmowa-
nych działaniach społecznych. Przedsta-
wiciele jednostek pomocniczych otrzymali 
dyplomy i  gminne upominki. W  miłej at-
mosferze nie zabrakło także rozmów i wy-
miany doświadczeń.

W naszej gminie funkcjonuje 13 jedno-
stek pomocniczych. 10 z nich ma status 
sołectw, którym przewodzą sołtysi. 3 jed-
nostki to osiedla. Na ich czele stoją prze-
wodniczący zarządów. Choć nie nazywają 
się dosłownie „sołtysami”, to rolę jaką peł-
nią, mają tożsamą. 

Sołtysi/przewodniczący zarządów 
nie  tylko zwołują zebrania z  mieszkańca-
mi, ale także bardzo ściśle współpracując 
z  radą sołecką/zarządem osiedla m.in. 

w  sprawie wniosków do budżetu gminy, 
funduszu sołeckiego/osiedla czy w  bieżą-
cych sprawach jednostek, są inicjatorami 
lokalnych przedsięwzięć aktywizujących 
mieszkańców. To dzięki wspólnie wypraco-
wanym pomysłom, zaangażowaniu i chęci 
społecznego działania, mieszkańcy mogą 
uczestniczyć m.in. w  koncertach, warsz-
tatach, rodzinnych piknikach czy zajęciach 
sportowych. 

Sołtysi i  przewodniczący zarządów 
osiedli naszej gminy:
Barbara Budzyniak – sołectwo Opacz Mała

Grażyna Grabka – sołectwo Opacz-Kolonia
Magdalena Krajnik-Partyka – sołectwo Reguły
Adriana Król-Popiel – sołectwo Michałowice
Beata Rycerska – osiedle Michałowice
Marian Bośka – sołectwo Nowa Wieś
Edward Chruściak – sołectwo Suchy Las
Michał Jeżewski – osiedle Komorów
Artur Kostera – sołectwo Komorów
Zdzisław Krupa – sołectwo Pęcice Małe
Bartosz Lewandowski – sołectwo Sokołów
Paweł Łąpieś – osiedle Granica
Waldemar Widlicki – sołectwo Pęcice

UG 
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Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - Michałowice-Wieś

Do 18 kwietnia br. można zapoznać się 
z projektami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (MPZP) 
gminy Michałowice obszaru: Michało-
wice-Wieś. 10 kwietnia odbyła się dys-
kusja publiczna. Natomiast uwagi nale-
ży składać do 4 maja br.

Z projektami planów wraz z prognozą od-
działywania na środowisko można zapo-

znać się także w Urzędzie Gminy Michałowi-
ce, Reguły - ul. Aleja Powstańców Warszawy 
1, (w pok. 209 - II piętro), w godz. 10.oo-15.
oo (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) 

UWAGI DO PROJEKTÓW MPZP  na-
leży składać w  formie pisemnej do Wójta 
Gminy Michałowice w  nieprzekraczalnym 
terminie do 4 maja 2017 r. (wraz z poda-
niem obszaru, swojego imienia i nazwiska, 
adresu i oznaczenia nieruchomości, której 
dotyczą uwagi).

Uwagi można złożyć osobiście w  Biu-
rze podawczym urzędu (parter), przesłać 
pocztą na adres urzędu gminy (05-816 Mi-
chałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców 
Warszawy 1) lub elektronicznie na adres   
sekretariat@michalowice.pl

UG 

Ruszył Rower Gminny – sezon 2017
Od 9 marca br. można korzystać z 6 sa-
moobsługowych wypożyczalni rowerów 
na terenie naszej gminy. Ruszył system 
Rower Gminny. Mieszkańcy i osoby od-
wiedzające gminę mogą z niego korzy-
stać do końca listopada br.

W  tym roku do stacji zlokalizowa-
nych w Opaczy–Kolonii, Komorowie 

i  Regułach, które działały już w  2016  r., 
dołączyły 3 nowe. Są one usytuowane 
w Michałowicach i Nowej Wsi, przy przy-
stankach kolejki WKD oraz  w  sołectwie 
Komorów, przy zalewie.

System Rower Gminny umożliwia sa-
moobsługowe wypożyczanie rowerów 
oraz ich zwrot wyłącznie na terenie gminy 
Michałowice, przez całą dobę, we wszyst-
kie dni tygodnia, w okresie funkcjonowa-
nia systemu, a więc do końca listopada br.

Rowery można wypożyczać bezpłatnie 
do 12 godzin (w  przypadku niezwróce-
nia roweru w tym czasie – pobierana jest 
przez operatora opłata w wysokości 10 zł 
za godzinę; Brak zwrotu roweru po 24 go-
dzinach pociąga za sobą karę w wysoko-
ści 200 zł plus + koszty wypożyczenia).

Aby móc wypożyczyć rower – należy się 
zarejestrować i  dokonać opłaty inicjalnej 
w wysokości minimum 10 złotych. Opła-
ta ta podlega zwrotowi z  chwilą wyreje-
strowania użytkownika z  systemu Rower 
Gminny, o  ile wcześniej nie  została wy-
korzystana na opłaty. Po zaksięgowaniu 
wpłaty możliwe jest już dokonywanie wy-
pożyczeń.

Do dyspozycji wypożyczających jest 55 
rowerów. Każda ze stacji zlokalizowanych 
w  Michałowicach, Regułach, Nowej Wsi, 
Opaczy-Kolonii i  osiedlu Komorów jest 
wyposażona w  10 rowerów, natomiast 
przy komorowskim zalewie – w 5. 

Usługę obejmującą uruchomienie 
(w  tym montaż stacji, stojaków, wypo-
sażenia rowerów) i  zarządzanie syste-
mem świadczy firma Nextbike Polska 
S.A, która jest operatorem sieci bez-
obsługowych wypożyczalni w  całym 
kraju. Wszystkie te systemy są kompa-
tybilne, więc każdy mieszkaniec gminy 
Michałowice, który założy i  aktywuje 
konto, będzie mógł korzystać z rowerów 
miejskich w  całej Polsce bez dodatko-
wej rejestracji. Podobnie mieszkańcy in-

nych miast i  zarejestrowani, w  którymś 
z systemów Nextbike, odwiedzając gmi-
nę Michałowice będą mogli korzystać 
z systemu „Roweru Gminnego” na pod-
stawie swoich dotychczasowych kont.

Umowa na świadczenie usług została 
podpisana w  Urzędzie Gminy Michało-
wice, 8 marca br., przez  prezesa Next-
bike Polska S.A, Tomasza Wojtkiewicza 
oraz  wójta gminy Michałowice, Krzysz-
tofa Grabkę. 

UG 
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Rewitalizacja Gminy Michałowice

„Lokalny Program Rewitalizacji dla 
Gminy Michałowice na lata 2016-2023” 
przyjęty podczas XXI nadzwyczajnej 
sesji Rady Gminy Michałowice.

Realizacja przyjętego 28 lutego br. Pro-
gramu Rewitalizacji sprawi, iż obszar 

rewitalizowany będzie miał szansę na 
wyprowadzenie ze stanu kryzysowego 
i wszechstronny rozwój. To Program, któ-
ry dzięki zintegrowaniu działań wielu pod-
miotów przyczyni się do stworzenia atrak-
cyjnej przestrzeni kulturalno-rekreacyjnej 
i wypoczynkowej oraz wzmocni integrację 
społeczną, gospodarczą i środowiskową.

To bardzo ważny projekt dla  gminy, 
z  tego też względu w  trakcie opracowy-
wania programu do mieszkańców gminy 
kierowane były działania mające na celu 
przeprowadzenie właściwej diagnozy 
społeczno-gospodarczej, która wska-
zała obszary wymagające rewitalizacji 
w pierwszej kolejności.

W  listopadzie ubiegłego roku oraz 
w styczniu 2017 r. odbył się cykl 10 spotkań 
w trakcie których mieszkańcy zapoznawali 
się ze wszystkimi zagadnieniami związany-
mi z rewitalizacją oraz uczestniczyli w dys-
kusji na temat problemów społecznych 
i kulturalnych, a także przestrzeni publicz-
nych i  ładu przestrzennego, co posłużyło 
do opracowania diagnozy, stanowiącej 
integralną część Programu Rewitalizacji. 
W listopadzie odbył się również spacer ba-
dawczy po Komorowie, w trakcie którego 
można było zapoznać się z miejscami, któ-
re powinny być objęte Programem.

Za pomocą fiszek projektowych do Pro-
gramu Rewitalizacji, mieszkańcy gminy 
zgłosili wiele pomysłów, z których 30 speł-
niło warunki i  zostało zakwalifikowanych 
do opracowywanego Programu.

Projekt został opublikowany do kon-
sultacji na stronie internetowej www.re-
witalizacja@michalowice.pl. Odbyły się 
także spotkania: Zespołu ds. Rewitaliza-
cji i  z  mieszkańcami, których przedmio-
tem była prezentacja dokumentu. W trak-
cie konsultacji społecznych, zakończonych 
się 20 lutego 2017 r., mieszkańcy zgłosili 
24 uwagi do projektu dokumentu pt. „Lo-
kalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mi-
chałowice na lata 2016-2023”. Wszystkie 
uwagi spełniające kryteria formalne Pro-
gramu zostały umieszczone w  ostatecz-
nej wersji dokumentu. 

Program będzie podlegał ocenie Ze-
społu ds. Rewitalizacji przy Urzędzie 
Marszałkowskim, a  w  przypadku otrzy-
mania pozytywnej oceny zostanie wpi-
sany do Wykazu programów rewitalizacji 
województwa mazowieckiego. Wówczas 
projekty, które znajdują się w Programie, 
będą mogły ubiegać się o unijne dofinan-
sowanie. 

Projekty, które znalazły się w „Lokalnym 
Programie Rewitalizacji dla Gminy Micha-
łowice na lata 2016-2023”:  

PROJEKTY GŁÓWNE:
2 projekty związane z rewitalizacją zbior-
nika retencyjnego w Komorowie – „Bu-
dowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej 
umożliwiającej zagospodarowanie czasu 

wolnego” i  „Integracja działań społecz-
nych skupionych na terenach Zalewu Ko-
morowskiego”. Pierwszy z projektów za-
kłada przywrócenie funkcji retencyjnych 
i  zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
zalewu oraz  zagospodarowanie obszaru, 
który zostanie wyposażony m.in. w  mo-
nitoring i małą architekturę. Drugi projekt 
to międzypokoleniowa aktywizacja miesz-
kańców. Projekt przewiduje stworzenie 
cyklicznego programu propagowania ak-
tywnego wypoczynku na świeżym powie-
trzu dla różnych grup mieszkańców.

2 projekty obejmujące rewitalizacją za-
bytkowy park w  Regułach – „Zagospo-
darowanie przestrzeni Parku w Regułach” 
poprzez wykonanie oświetlenia, wymiany 
małej architektury oraz budowę alei i pla-
cu zabaw. Drugi z  projektów „Integracja 
działań społecznych na terenie Parku 
w Regułach” zakłada działania plenerowe 
o  charakterze kulturalnym, społecznym 
i integracyjnym. 
 
„Remont Biblioteki Publicznej w  Ko-
morowie w celu dostosowania do działań 
kulturalno-integracyjnych” – Remont po-
mieszczeń biblioteki w zakresie dostoso-
wania obiektu do obecnych standardów 
obowiązujących w  tego typu obiektach 
i potrzeb różnych grup mieszkańców.

 
PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE:

„Poprawa estetyki gminy, poprzez 
stworzenie spójnej koncepcji zagospo-
darowania terenów zielonych” – Przed-
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miotem projektu jest stworzenie spójnej 
koncepcji zagospodarowania terenów zie-
lonych na obszarze rewitalizacji, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem miejsc przyrodni-
czo cennych.
 
„Tworzenie mikro przestrzeni sąsiedz-
kich na obszarach rewitalizacji” – Pro-
jekt zakłada stworzenie niewielkiego tere-
nu zieleni z mała architekturą m.in. ławki, 
kosze na śmieci, Wi-Fi, tablica ogłoszeń, 
miejsce na postawienie urządzeń grillo-
wych.
 
„Stworzenie Centrum Aktywizacji Spo-
łecznej w  miejscowości Komorów” 
– Centrum, w którym odbywać się będą 
spotkania, warsztaty, a także konsultacje 
dotyczące bieżących kwestii.
 
„Dziedzictwo Komorowa – podniesie-
nie poziomu wiedzy dotyczącej historii, 
kultury i  tradycji” – Projekt przewiduje 
cykl spotkań w których będzie zaangażo-
wana młodzież i osoby starsze.
 
„Odnowa tkanki mieszkaniowej bu-
dynków w  miejscowości Komorów” 
– Odnowa budynków mieszkalnych, któ-
re ze względu na degradację wymagają 
remontu pod opieką konserwatora za-
bytków, a które stanowią pomnik historii 
i kultury.
 
„Otwarte ogrody Komorów – organi-
zacja imprez społeczno-kulturalnych 
prezentujących walory historii, kultury 
i  tradycji miejscowości” – Organizacja 
cyklicznej imprezy społeczno-kultural-
nej mającej na celu prezentację spuści-
zny kulturowej i  historycznej związanej 
z ideą tworzenia miasta-ogrodu z I poło-
wy XX w.
 
„Działania integracyjne dla  lokalnej 
społeczności obszaru rewitalizowane-
go (integracja NGOS, mieszkańców, 
itp.)” – Projekt przewiduje regularny cykl 
imprez w  ramach kalendarza spotkań 
dla różnych grup wiekowych, aktywizują-
cych mieszkańców w przestrzeni miejsca 
zamieszkania.
 
„Organizacja imprez kulturalnych 
i warsztatów dla dzieci, młodzieży, doro-
słych i seniorów, jako forma aktywizacji 
społeczeństwa” – Organizacja warszta-
tów umuzykalniających dla  mieszkańców 
obszarów rewitalizowanych oraz przegląd 
lokalnych talentów z  różnych dziedzin 
sztuki.
 
„Organizacja imprez plenerowych pro-
mujących aktywny wypoczynek i  rekre-
acje oraz  integrujących społeczność 
lokalną” - Aktywizacja mieszkańców w kon-
tekście aktywnego wypoczynku i szerzenie 
zasad zdrowego trybu życia.

„Wydawanie publikacji i  organizacja 
imprez dot. lokalnej historii i  tradycji, 
jako forma utożsamiania się mieszkań-
ców z regionem” - Przedmiotem projektu 
jest wydawanie publikacji wraz z organi-
zacją imprez o charakterze historycznym, 
promujących spuściznę historyczną re-
gionu oraz jego tradycje kulturowe.
 
„Organizacja szkoleń i  zajęć między-
pokoleniowych, podnoszących kompe-
tencje mieszkańców, w tym w zakresie 
technologii informatycznych” – Prze-
prowadzenie szkoleń w  zakresie możli-
wości korzystania z komputera i Internetu 
dla osób dorosłych i starszych.
 
„Zwiększenie świadomości miesz-
kańców w  zakresie poprawy bezpie-
czeństwa poprzez edukację i działania 
prewencyjne” – Organizacja szkoleń 
z przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 
„Wolni od uzależnień – cykl spotkań 
i prelekcji” - Projekt skierowany do dzieci 
i młodzieży, która dzięki projektowi będzie 
miała możliwość uczestnictwa w warszta-
tach i  prelekcjach dotyczących tematyki 
profilaktyki uzależnień.
 
„Likwidacja barier architektonicznych 
w  przestrzeni publicznej i  budynkach 
użyteczności publicznej” – Projektu za-
kłada likwidację barier architektonicznych 
w  budynkach użyteczności publicznej 
oraz dostosowanie budynków do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.
 
„Promocja aktywności lokalnej – orga-
nizacja Rajdu Pęcickiego wzmacnia-
jąca integracje mieszkańców i  przy-
należność regionalną” – Organizacja 
cyklicznej, corocznej imprezy społeczno-
rekreacyjnej pn. Rajd Pęcicki, która prze-
widuje między innymi około 200 uczestni-
ków podczas każdego rajdu.
 
„Aktywni dla  Aktywnych – otwarte fo-
rum wymiany wiedzy biznesowej” – 
Przedmiotem projektu jest cykl otwartych 
spotkań i  prelekcji dla  przedstawicieli 
biznesu, działających na obszarze rewita-
lizacji. Spotkań w  zakresie doświadczeń 
biznesowych, dobrych wzorców i innowa-
cyjnych rozwiązań gospodarczych.
 
„Akademia Lokalnych Liderów Mło-
dzieżowych” – Organizacja warsztatów 
dla dzieci i młodzieży (15-24 lata), których 
celem będzie zdefiniowanie potencjału, 
możliwości i uzdolnień uczestników spo-
tkań oraz  w  dalszej konsekwencji wska-
zanie pomysłów na realizację.
 
„Kampania edukacyjna w  zakresie 
ochrony środowiska i  zasad ekologii” 
– Cykl warsztatów, prelekcji i  kampanii 
informacyjnych w  zakresie ochrony śro-

dowiska, zasad ekologii dla różnorodnych 
wiekowo grup odbiorców.

„Remont i  przystosowanie Zespołu 
Pałacowo-Parkowego w  Pęcicach do 
potrzeb działalności kulturalnej i  po-
szerzenia wiedzy historycznej” – Przed-
miotem projektu jest dostosowanie Ze-
społu Pałacowo-Parkowego w  Pęcicach 
do potrzeb prowadzenia działań społecz-
no-kulturalnych poprzez przeprowadze-
nie, a  także przywrócenie obiektowi jego 
dawnej świetności.
 
„Organizacja cyklicznych wydarzeń 
kulturalnych na terenie zespołu Pała-
cowo-Parkowego w  Pęcicach” – Or-
ganizacja koncertów, prelekcji i  spo-
tkań literackich dla  ogółu mieszkańców 
oraz przyjezdnych turystów.
 
„Dom idei Miasto Ogrodów Komorów” 
– W ramach działań rewitalizacyjnych bę-
dzie przywrócony/ożywiony typowy dom 
polski z dwudziestolecia międzywojenne-
go w obszarze Komorowa.
 
„Warsztaty umiejętności społecznych – 
Akademia dobrego ucznia” – Cykl inte-
raktywnych warsztatów dla dzieci w wieku 
szkolnym mających na celu wzmocnienie 
relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem.
 
„Społeczny program mentoringowy – 
Klub Mentora” – Program w  naturalny 
sposób będzie wykorzystywał indywidu-
alną relację mentoringową jako narzędzie 
oddziaływań wychowawczych wobec 
dzieci, młodzieży oraz  osób do 25 roku 
życia, zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym.
 
„Ryksza oknem na świat dla osób star-
szych i  samotnych” – Projekt zakłada 
udostępnienie komfortowego, niewielkie-
go i wpisanego w kulturę miejsca środka 
transportu i  spędzenia czasu dedykowa-
nego szczególnie osobom starszym, sa-
motnym, wykluczonym społecznie z  po-
wodu trudności w poruszaniu się.
 
„Zaczarowany Pałac w Pęcicach – bu-
dowa więzi rodzinnych poprzez wspól-
ne tworzenie sztuki” – Przedmiotem 
projektu jest zwiększenie wykorzystania 
potencjału zabytkowego kompleksu pała-
cowo–parkowego w Pęcicach poprzez or-
ganizacje szeregu spotkań rodzinnych ze 
sztuką pod okiem specjalistów i artystów.
 

Projekt pn. „Opracowanie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Micha-
łowice na lata 2016-2023” współfinanso-
wany jest ze środków Unii Europejskiej 
Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 
2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Mariusz Marcysiak 
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Fundusze europejskie – spotkanie informacyjne
Jakie są możliwości wsparcia z  funduszy europejskich i na 
jakie przedsięwzięcia można się ubiegać o dofinansowanie? 
Na te i  wiele innych pytań można była uzyskać odpowiedź 
podczas spotkania informacyjnego, które w środę 8 marca, 
odbyło się w sali multimedialnej Urzędy Gminy Michałowice.

Wsparcie funduszy europejski jest doskonałą okazją do rozwoju 
regionu i zwiększenia jego konkurencyjności na globalnym ryn-

ku. W szczególności działających na jego terenie instytucji, przed-
siębiorstw i małych działalności gospodarczych. To także szansa na 
założenie własnej działalności i realizację planów biznesowych.

Spotkanie informacyjne, które otworzył specjalista Urzędu 
Gminy Michałowice ds. funduszy zewnętrznych – Daniel Kowal-
ski i poprowadziła Dominika Pilacińska z mazowieckiego Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich w Warszawie, było skie-
rowane do osób chcących otworzyć działalność gospodarczą 
oraz dla przedsiębiorców poszukujących wsparcia na rozwój ist-
niejącej działalności.

W  pierwszej części spotkania przedstawione zostały ogólne 
informacje związane z Krajowym Programem Operacyjny i Re-
gionalnym Programem Operacyjnym z perspektywy finansowej 
2014-2020. Największe kwoty Polska zainwestuje w innowacje, 
przedsiębiorczość, transport, ochronę środowiska, włączenie 
społeczne, społeczeństwo informacyjne i edukację, a zdecydo-
wana większość programów będzie pochodziła z Regionalnego 
Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego.

Po części ogólnej przyszedł czas na konsultacje indywidualne, 
gdzie wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje i wska-
zówki związane z możliwościami ubiegania się o wsparcie z fun-
duszy europejskich.

Starając się o środki z funduszy europejskich warto wcześniej 
zasięgnąć konsultacji w jednym z sieć Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim. Jak mó-
wiła prowadząca spotkanie, Dominika Pilacińska – każdy ubie-

gającym się o środki europejskie otrzyma tam szczegółowe in-
formacje o realizowanych programach, aktualnie prowadzonym 
naborze wniosków, wzorach dokumentów, wysokościach możli-
wej pomocy i wielu innych kwestiach związanych ze wsparciem 
z funduszy europejskich.

Dokładny wykaz punktów informacyjnych wraz z ich lokaliza-
cją, a  także informacje o  dostępnych programach znajduje się 
na: Fundusze dla Mazowsza

Spotkanie informacyjne było współfinansowane z  Fundusz 
Spójności Unii europejskiej w  ramach Programu Pomoc Tech-
niczna 2014-2020.

Kolejne już 25 kwietnia, w godz. 9:30-13:30. Rekrutacja: fun-
dusze@michalowice.pl tel. 22  350 91 74 (-18). Liczba miejsc 
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Mariusz Marcysiak 

Zanim wytniesz drzewo – wczytaj się w przepisy!
1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa liberalizująca prze-
pisy dotyczące usuwania drzew i  krzewów. W  całym kraju 
mamy do czynienia z niekontrolowaną wycinką zieleni. 

Coraz częściej pojawiają się sygnały, że drzewa karczowane 
są na tzw. obszarach chronionych. Urząd Gminy Michałowi-

ce apeluje o rozwagę i zapoznanie się ze wszystkimi przepisami 
dotyczącymi wycinki.

Inne przepisy
Należy pamiętać, że tzw. ustawa Szyszki nie daje pełnej swo-

body na usuwanie drzew na wszystkich prywatnych działkach. 
Przede wszystkim – są znaczne ograniczenia w wycinaniu drzew 
objętych dodatkową ochroną – m.in. drzew w parkach krajobra-
zowych oraz na obszarach chronionego krajobrazu, a działki pry-
watne, często znajdują się na takich terenach. Specjalną ochroną 
objęte są również pomniki przyrody oraz zieleń objęta ochroną 
konserwatorską, o  czym mówi ustawa o  ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami.

Każdy, kto ma działkę w parku krajobrazowym, bądź na ob-
szarze chronionego krajobrazu, musi wiedzieć, że nie wolno mu 
usuwać drzew, na których, bądź przy których znajdują się nory, 
legowiska, gniazda, miejsca rozrodu czy inne schronienia dziko 
żyjących zwierząt. Bezwzględnie dotyczy to drzew i krzewów sta-
nowiących zadrzewienia przydrożne, śródpolne i nadwodne.

Nawet na terenach niebędących obszarami chronionymi, pod-
czas wycinki drzew i krzewów, nie można niszczyć ostoi lub zwy-
czajnych miejsc przebywania gatunków chronionych (wszystkich 
płazów i gadów oraz większości gatunków ptaków).

Jak sprawdzić czy działka leży w  obszarze chronionego 
krajobrazu?

Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska znajduje się specjalna mapa,  na której każdy mieszkaniec 
może w prosty sposób to zweryfikować.

UG 
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Aktualności

Dotacje dla organizacji pozarządowych
W  pierwszym tegorocznym konkursie 
dla organizacji pozarządowych Gmina 
Michałowice przyznała dotacje w  wy-
sokości 675 000 zł.

Jak co roku, organizacje pozarządowe 
mogły ubiegać się o wsparcie finansowa-

ne na zadania proponowane mieszkańcom 
gminy Michałowice z zakresu kultury i dzie-
dzictwa narodowego oraz  kultury fizycznej 
i sportu. Na zadania z pierwszego zakresu 
wpłynęło 12 ofert, z drugiego zaś – 14.

Proponowane przez  organizacje zadania 
kierowane są do różnych grup wiekowych. 
W ramach gminnego dofinansowania zosta-
ną zorganizowane pikniki rodzinne i warsz-
taty m.in. wokalne czy teatralne. Odbędą 
się spotkania artystyczne dzieci i młodzieży. 
W  sali multimedialnej urzędu będą miały 
miejsca koncerty i recitale znanych artystów. 

Nie zabraknie także działań związanych 
z  poszerzeniem wiedzy i  wszechstronnym 
rozwojem młodych ludzi, „z kulturą i historią 
za pan brat”, a  także tych dedykowanych 
seniorom.

Kluby i stowarzyszenia sportowe umożli-
wiają uczestnictwo w zajęciach m.in. koszy-
kówki i piłki nożnej. Dzieci i młodzież będą 
brały udział w  licznych turniejach, podczas 
których nie tylko poczują ducha rywalizacji, 
ale także zaprezentują i  sprawdzą umie-
jętności zdobyte podczas treningów. Na 
terenie gminy odbędzie się turniej karate 
z  udziałem klubów z  terenu województwa 
mazowieckiego, międzynarodowy turniej 
koszykówki dziewcząt oraz  turniej tenisa 
stołowego dla mieszkańców, organizowany 
w różnych kategoriach wiekowych. Panie po 
raz kolejny będą mogły uczestniczyć w kur-
sie samoobrony. Do końca roku będzie moż-

na korzystać z boiska Orlik 2012, na którym 
obecny jest animator sportu (w godz. popo-
łudniowych i weekendy).

Przyznane wsparcie przez  gminę to 
nie  jedyne źródło finansowania tych dzia-
łań. Organizacje pozarządowe zapewniają 
wkład finansowy z innych źródeł, który sta-
nowi 20 % otrzymanej dotacji. 

UG 

Reforma edukacji w Gminie Michałowice
Zgodnie z nowymi przepisami oświato-
wymi wprowadzającymi reformę eduka-
cji, szkoły w Gminie Michałowice czeka-
ją zmiany.

Wszystkie dotychczas sześcioklaso-
we szkoły podstawowe staną się 

ośmioklasowymi szkołami podstawowymi. 
Nie zmienią się natomiast ich obwody. Na 
skutek zmian w  szkołach pojawią się VII 

a w kolejnym roku szkolnym także VIII klasy.
Gimnazja w  Komorowie i  Nowej Wsi 

nie będą prowadziły naboru do I klas, po-
zostałe klasy będą kontynuować naukę 
aż  do wygaśnięcia gimnazjum czyli do 
31 sierpnia 2019 roku. Inny status uzyska 
Gimnazjum w Michałowicach. Z mocy pra-
wa Zespół Szkół w Michałowicach z dniem 
1 września 2017 roku stanie się Szkołą 
Podstawową z  oddziałami gimnazjalny-

mi. Nie będzie również prowadzony nabór 
do I  klas Gimnazjum. Uczniowie dotych-
czasowego Gimnazjum w Michałowicach 
będą kontynuowali naukę do wygaśnięcia 
oddziałów gimnazjalnych 31 sierpnia 2019 
roku. We wszystkich szkołach podstawo-
wych będą w  dalszym ciągu funkcjono-
wać oddziały przedszkolne dla  dzieci 6 
letnich i chętnych 5 letnich.

CUW 

Bezpłatne znakowanie/czipowanie psów
Gmina Michałowice zachęca do bez-
płatnego czipowania psów.

Elektroniczny czip jest wielkości ziaren-
ka ryżu, nie  przeszkadza zwierzęciu 

i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on 
wprowadzany podskórnie i  może działać 
nawet kilkadziesiąt lat. Specjalnym czyt-
nikiem można odczytać numer czipa i  po 
sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych 
uzyskać informacje o  właścicielu. Umożli-
wia to praktycznie natychmiastowe powia-
domienie go o odnalezieniu czworonoga.

 
Warunkiem skorzystania z akcji jest:
• posiadanie adresu zamieszkania na tere-

nie gminy Michałowice,
• okazanie przez właściciela zwierzęcia do-

wodu tożsamości,
• okazanie książeczki zdrowia psa, rodo-

wodu lub innego dokumentu potwierdza-
jącego prawo do zwierzęcia,

• okazanie aktualnego świadectwa szcze-
pienia psa przeciwko wściekliźnie,

• wypełnienie wniosku o wykonanie zabie-
gu elektronicznego oznakowania psa.
 

Miejsce znakowania:
Gabinet Weterynaryjny Pupil
ul. ks. Ignacego Skorupki 5a
05-820 Piastów

Na zabieg można się umówić pod numerem 
telefonu: 790 608 060.
Akcja trwa do 15 grudnia lub do czasu wy-
czerpania środków finansowych.

Więcej informacji można uzyskać w Refera-
cie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska pokój 106, tel. 22 350 91 32. UG 

Gmina Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
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Społeczeństwo

Podsumowanie Projektu „Michałowice bez przemocy”

W  okresie od sierpnia do grudnia 
2016  r. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej realizował projekt „Michało-
wice bez przemocy” w ramach Progra-
mu Osłonowego „Wspieranie jednostek 
samorządu terytorialnego w  tworzeniu 
systemu przeciwdziałania przemocy 
w  rodzinie”. Projekt był skierowany do 
osób doznających i  zagrożonych wy-
stępowaniem przemocy. Z różnych form 
wsparcia skorzystało 95 osób. Projekt 
był współfinansowany przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej. 

W  ramach projektu zrealizowano 
50 godzin indywidualnych konsultacji 
z  psychologiem w  Punkcie Poradnic-
twa Specjalistycznego w Opaczy Kolonii 
przy ul. Ryżowej 90. Pomocy udzielała 
Pani Joanna Marszał-Kotas psycholog, 
biegły sądowy z  zakresu psychologii 
dziecka Sądu Okręgowego w  Warsza-
wie, certyfikowany doradca i psychote-
rapeuta systemowy. Jednym z  działań 
projektu było również utworzenie grupy 
wsparcia dla osób doświadczających 
przemocy, która łącznie odbyła 20 spo-
tkań. Raz w  tygodniu grupa spotykała 
się w  Punkcie Poradnictwa Specjali-
stycznego w  Opaczy Kolonii pod czuj-
nym okiem Pani Katarzyny Mroczek-
-Ungier – psychologa, trenerki i doradcy 
zawodowego. Organizacja spotkań gru-
py wsparcia dla osób doświadczających 
przemocy przyczyniła się do zwiększe-
nia świadomości uczestniczek na temat 
przysługujących praw, stworzenia bez-
piecznej przestrzeni do podzielenia się 
trudnościami, emocjami i  nawiązania 
kontaktów z osobami o podobnych pro-
blemach. Celem spotkań było świadome 
„poznanie siebie” i pomoc psychologicz-
na w dowartościowaniu siebie i  swoich 
mocnych stron, które są potencjałem do 
efektywniejszego i  jakościowo lepsze-
go życia. Zadaniem jakie postawił sobie 
psycholog realizujący spotkania było 
pokazanie atutów życia z  poczuciem 
bezpieczeństwa i wiarą w siebie. Celem 
spotkań było łamanie schematów w my-
śleniu, mentalności i  postaw Uczest-
niczek projektu. Kluczową kwestią 
była przede wszystkim osobista praca 
Uczestniczek w  zwalczaniu bezradno-
ści wobec problemów i własnej trudnej 
sytuacji życiowej. W  ramach działań 
edukacyjnych zorganizowano spotka-
nia - pogadanki mające na celu podnie-
sienie świadomości seniorów na temat 
zjawiska przemocy. W  okresie trwania 
projektu odbyły się 4 spotkania z senio-
rami skupionymi wokół koła emerytów 
i  rencistów w  Opaczy Kolonii, Granicy, 
Komorowie i Michałowicach. Spotkania 
edukacyjne spotkały się z dużym zainte-
resowaniem i frekwencją. Przebieg spo-

tkań, a zwłaszcza dyskusje uświadomiły, 
iż temat ten jest bardzo ważny i że warto 
było go poruszyć. Celem spotkań było 
przede wszystkim motywowanie senio-
rów do szeroko rozumianej aktywności 
i świadomości siebie oraz swoich praw. 
Uczestnicy mieli również okazję wzmoc-
nić swoją samoocenę oraz asertywną 
postawę zwłaszcza asertywne odma-
wianie w różnych sytuacjach rodzinnych 
i  społecznych. Psychoedukacja miała 
na celu zmianę negatywnych zachowań 
i  postaw uczestników, a  także naukę 
radzenia sobie w  trudnych sytuacjach 
emocjonalnych np. kontaktach społecz-
nych czy też w  relacjach rodzinnych, 
gdy np. ktoś z  bliskich dopuszcza się 
stosowania przemocy. Istotnym elemen-
tem walki z wykluczeniem ze względu na 
wiek oraz z przemocą wobec osób star-
szych jest edukacja na temat samego 
zjawiska przemocy i jego konsekwencji. 
Uczestnicy spotkań dzielili się swoim 
doświadczeniem, emocjami, wątpliwo-
ściami i  razem szukali rozwiązań oraz 
nowych pomysłów. To daje dużą nadzie-
ję i  wiarę że takie spotkania i  tworze-
nie takich grup jest dla osób starszych 
ogromnie ważne.

Dofinansowanie umożliwiło również 
opracowanie i  wydruk broszury infor-
macyjno-edukacyjnej „Michałowice bez 
przemocy”, zawierającej najistotniejsze 
informacje na temat zjawiska, praw oso-
by doświadczającej przemocy, instytucji 

do których można się zwrócić oraz moż-
liwości uzyskania wsparcia dostępnego 
na terenie Gminy Michałowice. Broszu-
ra została opracowana merytorycznie 
przez Zespół Interdyscyplinarny ds. 
przemocy w  rodzinie. Broszury zosta-
ły rozdysponowane podczas spotkań 
z  Seniorami oraz rozdane uczestnikom 
grupy wsparcia, a także osobom korzy-
stającym z  indywidualnych porad psy-
chologicznych. 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu 
poszerzona została oferta pomocowa 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej skierowana do osób dotkniętych 
przemocą. Zainteresowanie tego typu 
poradnictwem specjalistycznym po-
twierdziło, iż konieczne jest utrzymanie 
wsparcia psychologicznego dla dzieci 
i  młodzieży doświadczających przemo-
cy i zagrożonych występowaniem prze-
mocy mieszkających na terenie Gminy 
Michałowice w formie dodatkowych go-
dzin konsultacji psychologicznych. 

Indywidualne konsultacje psycholo-
giczne skierowane do dzieci i młodzieży 
są dostępne w  co drugi piątek miesią-
ca w godzinach 18.00-19.00. Spotkania 
są prowadzone przez psychologa Panią 
Izabelę Bielecką w Opaczy-Kolonii przy 
ul. Ryżowej 90.

Zapisy telefonicznie przez OPS tel. 
22 350 91 20, 22 350 91 67 lub e-mailem 
zi.pomoc@michalowice.pl 

GOPS 
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Wydarzenia

DZIAŁO SIĘ...
SALA MULTIMEDIALNA
Dzień kobiet z „Kabaretem na Koniec Świata”
Wyśmienite skecze, liryczne piosenki, czarny humor i  ak-
torskie improwizacje wypełniły występ „Kabaretu na koniec 
świata”. Występ, który z  okazji Dnia Kobiet zorganizowało 
Stowarzyszenie K40.

Zuzanna Dobrucka-Mendyk, wiceprezes Stowarzyszenia K40 
witając przybyłych gości przedstawiła artystów, jako wyjąt-

kowych zawodowców. „Kabaret na koniec świata” jest znanym 
lirycznym kabaretem działającym przy Teatrze Dramatycznym 
w Warszawie, a występujący w nim artyści to profesjonalni ak-
torzy, których nikomu nie  trzeba przedstawiać. Na scenie sali 
multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice pojawili się: Izabela 
Dąbrowska, Zuzanna Grabowska, Wojciech Solarz, Paweł Koślik, 
Sebastian Stankiewicz i Maciej Makowski.

Było przesympatycznie i prześmiesznie, bo i  tematów, z któ-
rych można się pośmiać nigdy nie brakuje. Dzieciństwo, życio-
we sytuacje, podróże i  nawet nasze ułomności potrafią nieźle 
rozbawić. Tego wieczoru nie  zabrakło również występów inte-
raktywnych. Występów, w  których publiczność bardzo chętnie 
brała udział i  co należy podkreślić były to zawodowo zagrane 
role, które wymagały od uczestników odwagi, a czasem sporego 
dystansu do swojej osoby.

Tym wieczornym występem „Kabaretu na koniec świata” za-
czynamy świętowanie nie  Dzień Kobiet, a  cały tydzień kobiet 
w gminie Michałowice - mówił Krzysztof Grabka, wójt gminy Mi-
chałowice. Przez cały tydzień w sołectwach będą się odbywały 
uroczystości związane z tym świętem. I choć czasem jest trak-
towane trochę z przymrużeniem oka to z pewnością nie w na-

szej gminie. Już od samego wejścia do budynku urzędu gminy 
panowie obdarowywali wszystkie panie kwiatkami. Oczywiście 
nie zabrakło szczerych życzeń uśmiechu, radości i pogody du-
cha, które w  imieniu męskiej reprezentacji naszej gminy złożył 
wójt, Krzysztof Grabka.

Wydarzenie było współfinansowane z dotacji gminnej dla orga-
nizacji pozarządowych.

Mariusz Marcysiak 

GRANICA
Koncert piosenek Anny German 
Dzień Kobiet to wspaniała okazja, aby spotkać się w  są-
siedzkim gronie. W granickiej świetlicy, z tej okazji, odbył się 
koncert piosenek Anny German. Uczestniczyło w nim wielu 
mieszkańców, a także Krzysztof Grabka, wójt gminy Micha-
łowie z żoną.

Organizowane przez radnych: Agnieszkę Paradowską i Prze-
mysława Majtykę oraz zarząd koncerty cieszą się ogromnym 

zainteresowaniem. Organizowane są w  cyklu „Granica Sunday 
Festival” i zawsze uczestniczy w nim wielu mieszkańców. 

Tego wieczoru wystąpiła Iwona Janus, która zaprezentowała 
piosenki z  repertuaru Anny German, ale również Magdy Umer 
i innych wykonawców. Na pianinie akompaniował artystce Ma-
ciej Rosłoniec. Zebranych gości powitali organizatorzy. Życze-
nia wszystkim zebranym paniom złożył Paweł Łąpieś, przewod-
niczący zarządu, który życzył zdrowia i pogody na każdy dzień. 
Następnie rozpoczął się koncert. Iwona Janus zaśpiewała 
wszystkie znane i mniej znane piosenki wielkiej polskiej piosen-
karki – Anny German. Jak choćby „Człowieczy los”, „Tańczą-
ce Eurydyki” czy „Jesteś moją miłością” i „Wróć do Sorrento”. 
Jej występ wzbogacony był opowieści o artystce, jej trudnym 
życiu, wypadku samochodowym, ciężkiej chorobie nowotwo-
rowej. Przede wszystkim Iwona Janus pokazała Annę German 
jako wielką artystkę o ogromnym talencie i wrażliwości. Granic-
ka publiczność była zachwycona występ artystów i nagrodziła 
ich gromkimi brawami. A artyści odwza jemnili się wspaniałymi 
bisami. Koncert był wyjątkowo udany.

Po występach artystów, bisach i podziękowaniach głos zabrał 
Krzysztof Grabka, który dziękując za wspaniały wieczór powie-
dział, że zbliża się miły czas – 8 marca - Dzień Kobiet i dodał, 
że z wielką przyjemnością i radością składa wszystkim paniom 
najlepsze życzenia, zdrowia, powodzenia i szczęścia w życiu – 
od tej „brzydszej” części ludzkości. A następnie wszystkie pa-
nie otrzymały piękne kwiaty. Atmosfera była bardzo radosna. 

Beata Izdebska-Zybała 
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Bal karnawałowy 
Odbył się czwartego lutego i  został 
zorganizowany został przez radnych 
i zarząd osiedla, bawiło się wielu miesz-
kańców Granicy.

Bale karnawałowe mają w Polsce swo-
ją tradycję i cieszą się w dużym powo-

dzeniem. Podążając tym śladem Zarząd 
Osiedla Granica, jak również przewodni-
czący Zarządu i  radni z Granicy postano-
wili zorganizować dla  mieszkańców bal 
w karnawale. Nie była to jednak pierwsza 
zabawa taneczna mieszkańców. Wcześniej 
mieszkańcy bawili się na balu andrzejko-
wym, a  także uczestniczyli w  innych za-
bawach tanecznych, jak choćby podczas 
„potańcówek na dechach”. Śmiało można 
powiedzieć, że tańce to jedna z ulubionych 
form spędzania czasu mieszkańców Grani-
cy. Zawsze na wszystkich zabawach obec-
nych jest wielu mieszkańców i zawsze jest 
znakomita zabawa.

Warto dodać, że wśród wielu propozycji 
spędzania wolnego czasu, które oferu-
ją radni i  zarząd jest również kurs tańca 
towarzyskiego. Uczestniczy w  nim spo-
ra grupa mieszkańców. Gdy rozbrzmiały 
pierwsze dźwięki muzyki, wszyscy ocho-
czo ruszyli do tańca.

Podczas balu, uczestnicy kursu, pod 
okiem Agnieszki Paradowskiej, która ten 
kurs koordynuje, zaprezentowali wspania-
łe układy choreograficzne. A poza tym na 
parkiecie tancerze wykazywali się znajo-
mością takich tańców jak walc, cza-cza, 
jive, rock end roll i wielu innych. 

Atrakcją balu karnawałowego był kon-
kurs na króla i królową balu, było też wie-
le innych zabaw tanecznych, były wężyki 
i pociągi, wszyscy świetnie się bawili, za-
bawa trwała do północy! Do zobaczenia 
za rok! 

Beata Izdebska-Zybała 

Zajęcia plastyczne 
W tym roku, w świetlicy w Granicy roz-
począł się cykl warsztatów plastycz-
nych dla dzieci, który finansowany jest 
z  funduszu osiedla. Każde zajęcia są 
poświęcone innemu zagadnieniu, od-
bywają się raz w tygodniu. Prowadzi je 
Grzegorz Ojrzyński, artysta plastyk.

Warsztaty plastyczne cieszą się wśród 
mieszkańców ogromnym zaintere-

sowaniem. Uczestniczy w nich 25 dzieci 
i  jest to maksymalna liczba dzieci. Orga-
nizatorzy stworzyli również rezerwową li-
stę uczestników. Prowadzi je nauczyciel, 

który ma długoletnie doświadczenie pe-
dagogiczne, uczy dzieci, młodzież i doro-
słych. 

Obecne zajęcia kierowane są do dzie-
ci i młodzieży w wieku wczesnoszkolnym 
i szkolnym.

Grzegorz Ojrzyński jako cel postawił 
sobie, aby przekazać uczestnikom jak 
najwięcej informacji o  świecie plastyki 
i sztuki, ale w formie zabawy i przygody. 
Podkreśla, że praca w  grupie w  żaden 
sposób nie ogranicza indywidualnego po-
dejścia do każdego dziecka. Prowadzi za-
jęcia w sposób aktywny, sam uczestniczy 

w  zabawach plastycznych i  wszystkich 
działaniach artystycznych, wraz z dziećmi 
rysuje takie same obrazki, wykonując po-
szczególne zadania.

Cały cykl warsztatów plastycznych 
obejmuje poznanie jak największej licz-
by technik plastycznych, jak np. rysunek 
ołówkiem, węglem, tuszem, kredkami, su-
chym i tłustym pastelem, farbami akware-
lowymi i temperami, kolażem, itd.

Jako że prowadzący jest absolwentem 
Akademii Sztuk Pięknych, wydziału rzeź-
by, podstawowym elementem łączącym 
wszystkie działania jest prowadzenie za-
jęć przy użyciu gliny (ceramika) i  innych 
technik przestrzennych mających na celu 
pokazanie dzieciom, że sztuka obecna 
jest wszędzie, sztuka nas otacza, sztukę 
można tworzyć ze wszystkiego, z każde-
go materiału. Podczas warsztatów dzieci 
będą wykonywać prace z drutu, kartonu, 
patyków i  innych, niekonwencjonalnych 
materiałów. Każde dziecko wykonaną 
własnoręcznie prace będzie mogło wziąć 
do domu.

Grzegorz Ojrzyński, absolwent Łódzkiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom obronił 
w pracowni rzeźby profesora Michała Gał-
kiewicza. Główny nurt twórczości to rzeź-
ba w kamieniu, brązie i masach plastycz-
nych. Posiada długoletnie doświadczenie 
pedagogiczne, uczy dzieci, młodzież i do-
rosłych.

Beata Izdebska-Zybała 

Działo się …
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MICHAŁOWICE
Kiermasz świąteczny 
Zbliżające się Święta Wielkanocne stały 
się okazją do zorganizowania kierma-
szu świątecznego, który 2 kwietnia od-
był się w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Michałowicach.

Z  pewnością tego dnia, piękna i  sło-
neczna pogoda była dodatkowym 

argumentem, aby się wybrać na spacer 
i odwiedzić kiermasz w Michałowicach, na 
którym tradycyjnie już zdecydowaną więk-
szość z  oferowanych wyrobów stanowiły 
ozdoby i  dekoracje świąteczne. Pośród 
nich przepięknie malowane i  rzeźbione 
pisanki, stroiki wielkanocne i zabawne za-
jączki, a  największym zainteresowaniem 
cieszyło się stoisko uczniów klas 0 uczest-
niczących w zajęciach świetlicy szkolonej.

Na kiermaszu było też i  coś dla  cia-
ła m.in. słodycze, ciasta, chleby, a  także 
przetwory pod postacią dżemów i konfitur 
z owoców pochodzących z ekologicznych 
upraw. Dla poszukujących prezentów, 
które w  święta przyniesie Wielkanocny 
zajączek były: ręcznie zdobione koszulki, 
artystycznie wykończone bransolety, kol-
czyki i wisiory. Nie zabrakło również gier 
planszowych, przytulanek oraz  różnego 

rodzaju bibelotów, ceramicznych kubków, 
talerzyków i obrazków.

W czasie kiermaszu odbyły się tak-
że zorganizowane warsztaty decoupage 
w  trakcie, których dzieci własnoręcznie 
wykonały niezwykłe ozdoby wielkanocne.

Organizowane od kilku lat przez Zarząd 
Osiedla Michałowice kiermasze świątecz-
ne już na stałe wpisały się w  kalendarz 

wydarzeń. Są okazją do zakupu prezen-
tów oraz przepięknych ozdób i dekoracji 
świątecznych, a co najważniejsze i  naj-
cenniejsze, wszystko jest wykonane ręcz-
nie i niepowtarzalne.

Odbywające się podczas kiermaszu 
warsztaty dla dzieci zostały sfinansowane 
z funduszu osiedla 

Mariusz Marcysiak 

MICHAŁOWICE-WIEŚ
Bal karnawałowy 
Karnawał to czas wypełniony muzyką 
i  świetną zabawą, a  ważnym elemen-
tem tego okresu są bale karnawałowe 
jak np. ten w Michałowicach.

W  sobotę, 4 lutego, w  Ośrodku Re-
habilitacji Olimpijczyków i Paraolim-

pijczyków KRIOSONIK, mieszkańcy Mi-
chałowic-Wsi bawili na tegorocznym balu 
karnawałowym.

Na tą wyjątkową imprezę mieszkańców 
zaprosiła sołtys, Adriana Król-Popiel, która 
witając przybyłych gości życzyła wszyst-
kim wspaniałej zabawy. Zabawy, do której 
mieszkańcy przygotowali się bardzo perfek-
cyjnie, a to za sprawą niezwykłych strojów, 
w które byli przebrani. Jak zabawa, to za-
bawa, więc tego dnia na sali balowej w Mi-
chałowicach pojawiło się wiele niezwykłych 

postaci m.in. Indianie, Rzymianie, Galowie, 
jaskiniowcy, drużyna żołnierzy, a  także bo-
haterowie filmu „Gorączka sobotniej nocy” 
i  szejk z  Bliskiego Wschodu. Jednak naj-
większą popularnością cieszyły się stroje 
z  lat dwudziestych. Nie zabrakło także par, 
które swoją charakteryzacją postanowiły 
połączyć niemożliwe, jak np. ogień i wodę 
w postaci diabełka i księdza.

Muzyczne hity serwował DJ DIL, który 
bawił już mieszkańców podczas ubiegło-
rocznej zabawy andrzejkowej. Andrzejki były 
bardzo udane, więc i  bal karnawałowy za 
jego sprawą dostarczył uczestnikom wielu 
wspaniałych wrażeń i  wyśmienitej zabawy. 
Były zarówno przeboje polskiej jak i  świa-
towej muzyki rozrywkowej. Oczywiście tak 
wspaniała zabawa oprócz dobrej muzyki 
wymaga również wesołej atmosfery, której 
także nie zabrakło tego wieczora w Michało-
wicach. Wspólna tańce i śpiewanie refrenów 
znanych przebojów tylko to potwierdzają. 

Na bal nikt nie przyszedł z pustymi ręko-
ma, co jest już tradycją imprez Michałowic-
-Wsi, na które mieszkańcy bardzo chętnie 
przynoszoną własnoręcznie przygotowane 
pyszności i smakołyki.

Bal karnawałowy został sfinansowany 
z funduszu sołeckiego sołectwa Michałowice.

Mariusz Marcysiak 

Działo się …
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NOWA WIEŚ
Wirtuozi szklanej harfy 
Wybitny, wyjątkowy, wzruszający – taki był koncert, który od-
był się w niedzielę, 26 marca w remizie strażackiej w Nowej 
Wsi. Na scenie wystąpili wirtuozi szklanej harfy, duet Glass-
Duo. Artyści zaprezentowali mieszkańcom znane utwory 
w  niecodziennym brzmieniu instrumentu, który wykonany 
jest z kieliszków.

Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy,  witając zebra-
nych, zaprosiła na wyjątkowy koncert. Koncert zespołu, który 

tworzą Anna Szafraniec i  Arkadiusz Szafraniec, niegdyś skrzy-
paczka i trębacz, dziś jedyni w Polsce wykonawcy zajmujący się 
szklaną muzyką. Duet jest jednym z najciekawszych i najbardziej 
rozpoznawalnych tego typu zespołów na świecie. Ich instrument 
to największa harfa na naszym globie, której skala sięga 5 oktaw. 
Zbudowana jest z 57 kieliszków mających ten sam kształt, róż-
niących się wielkością i grubością szkla. 

Podczas niedzielnego koncertu w  Nowej Wsi artyści zapre-
zentowali utwory z różnych gatunków muzycznych. Mieszkańcy 
usłyszeli dzieła m.in. muzyki klasycznej:  Taniec wieszczki cu-
krowej Piotra Czajkowskiego, Toccata d-moll  Jana Sebastiana 
Bacha,  Preludium op. 28 nr 4  Fryderyka Chopina,  Rondo alla 
Turca Wolfganga Amadeusza Mozarta, a także utwór Stinga Fra-
gile. Artyści mieli również niespodziankę dla młodszego pokole-
nia – temat przewodni z filmu Harry Poter Johna Williamsa.

Muzycy dokonali wyjątkowej adaptacji tych utworów na szkla-
ną harfę. Choć w większości były one doskonale znane publicz-
ności, uzyskały nowe, nietuzinkowe, zachwycające brzmienie. 

Anna Szafraniec i  Arkadiusz Szafraniec  przenieśli mieszkań-
ców Nowej Wsi nie tylko w relaksacyjny świat muzyki, ale także 
przekazali im dozę informacji o tym niezwykłym instrumencie, ja-
kim jest szklana harfa. Wywodzi się ona z XVIII wieku i była wów-
czas zwana „anielskimi organami”. Wykorzystywana była, oprócz 

celów muzycznych, w procesach terapeutycznych przez lekarzy. 
Wydobywające się ze szklanej harfy dźwięki są rozluźniające i re-
laksujące.

Członkowie duetu GlassDuo zachęcali mieszkańców do pró-
bowania gry na kieliszkach. Jak wspomnieli znacznie łatwiej jest 
każdemu zbudować szklaną harfę, niż np. pianino, a przygoda 
z tym instrumentem może być dla niektórych możliwością reali-
zacji marzeń i pasji, jak to miało miejsce w ich przypadku.

Na zakończenie koncertu Elżbieta Biczyk podziękowała arty-
stom za niezwykły i  wybitny koncert, a  publiczność zgotowała 
im owacje na stojąco. Muzycy odwdzięczając się za serdeczne 
przyjęcie, wykonali utwór na bis Libertango Astora Piazzolla.

Koncert zorganizowany przez radnych, sołtysa i radę sołecką 
Nowej Wsi został sfinansowany z funduszu sołeckiego. 

UG 

Koncert z okazji Dnia Kobiet
9 marca, w remizie strażackiej przy ul. Głównej 2, odbył się 
koncert Małgorzaty Krasowskiej-Gajownik pt. „Kobiety 
o mężczyznach”. Koncert, na który z okazji Dnia Kobiet za-
prosili radni, sołtys i rada sołecka Nowej Wsi.

Przybyłych gości, wśród których był również wójt gminy Mi-
chałowice, Krzysztof Grabka z małżonką, w  imieniu organi-

zatorów powitała Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy. 
W swoich życzeniach, które złożyła wszystkim mieszkankom No-

wej Wsi nawiązała do słów Georga Bernarda Shawa: „W życiu 
kobiety rozróżnić można siedem okresów: niemowlę, dziewczyn-
ka, dziewczyna, młoda kobieta, młoda kobieta, młoda kobieta 
i młoda kobieta”.

Życzenia dla pań miał również Krzysztof Grabka, wójt gminy 
Michałowice – Drogie Panie tak trzymać, życzę Wam pogody du-
cha, radości życia i uśmiechu, bo jak wy będziecie radosne to 
i my mężczyźni też będziemy szczęśliwi. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć kwiatów dla pań, które osobiście wręczał wójt.

Po części oficjalnej przyszedł czas na występ Małgorzaty Kra-
sowskiej-Gajownik, mieszkanki Nowej Wsi. W sympatycznej at-
mosferze, panie i panowie wysłuchali znanych i  lubianych szla-
gierów polskiej muzyki rozrywkowej. Zgodnie z tytułem koncertu 
„Kobiety o  mężczyznach”, w  repertuarze znalazły się piosenki 
o  płci brzydszej: „Gdzie ci mężczyźni”, „Józek wszystko wie”, 
„Józek, nie  daruję ci tej nocy”, „Nocka szumiała”, „Serdeczny 
mój”, „Kaziu, zakochaj się”, „Chłopiec z gitarą”, „Bodzio”, „Jesz-
cze się tam żagiel bieli”, „O mnie się nie martw”, „Bombonierka”, 
„Sing, sing” i „Mówił mi”.

Wspaniała atmosfera tego wydarzenia udzieliła się wszyst-
kim uczestnikom, a rozbawiona publiczność śpiewała wspólnie 
z artystką. W przewie koncertu na publiczność czekał słodki po-
częstunek. I choć wszystko co dobre kiedyś się kończy, dobry 
nastrój nie  opuszczał mieszkańców opuszczających tego dnia 
remizę strażacką w Nowej Wsi, a na ich twarzach gościł uśmiech.

Koncert został sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa 
Nowa Wieś. 

 Mariusz Marcysiak 
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OPACZ-KOLONIA
Koncert Luigiego Pagano 

Tłusty czwartek
„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwar-
tek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pącz-
ków nasmażyła”. Dobrych i  pysznych 
pączków nie zabrakło w Opaczy–Kolonii, 
gdzie mieszkańcy spotkali z  okazji tłu-
stego czwartku.

T łusty czwartek rozpoczyna ostatni ty-
dzień karnawału i  wówczas możemy 

bez wyrzutów sumienia zajadać się pącz-
kami i  innymi słodkościami. W  tym roku 
tłusty czwartek wypadł 23 lutego i właśnie 
tego dnia sołtys, Grażyna Grabka wraz 
z radą sołecką zaprosiła mieszkańców do 
świetlicy przy ul. Ryżowej na słodki po-
częstunek. Wśród gości był również wójt 
gminy Michałowice, Krzysztof Grabka.

Pączki były wyśmienite i smakowały wy-
bornie zwłaszcza, że kosztując ich można 
było wysłuchać występu chóru „Czerwone 
Korale”. Blisko godzinny występ oczywi-
ście zachwycił zebranych gości, a wśród 
zaprezentowanych utworów nie  zabrakło 
takich piosenek jak: „Szła dzieweczka”, 
„Jadzia”, „My cyganie”, „Dwa serduszka”, 
„Głęboka studzienka”. 

W naszej kulturze jest wiele powiedzeń 
związanych z  tłustym czwartkiem. Jedno 

z nich mówi, że jeśli ktoś tego dnia nie zje 
ani jednego pączka to nie będzie mu się 
wiodło, więc aby zapewnić sobie pomyśl-

ność trzeba zjeść przynajmniej jednego, 
a wszystkie diety i ćwiczenia przekładamy 
na kolejny dzień Mariusz Marcysiak 

Z okazji Dnia kobiet Luigi Paga-
no zabrał panie z Opaczy-Kolonii 
w niezwykłą muzyczną podróż do 
Włoch, słonecznego i romantycz-
nego kraju.

Koncert, który 12 marca, odbył 
się w świetlicy przy ul. Ryżowej 

90, to prezent od sołtys Grażyny 
Grabki i rady sołeckiej dla wszyst-
kich mieszkanek Opaczy-Kolonii. 

Choć czasem u niektórych osób 
święto kobiet budzi uśmiech i sko-
jarzenia z  minionymi czasami to 
z  pewnością nie  w  naszej gminie. 
Dokładnie w  ubiegłą niedzielę 6 
marca, występem „Kabaretu na 
koniec świata” rozpoczęły się gmin-
ne obchody Dnia Kobiet, które za-
kończył koncert Luigiego Pagano 
w Opaczy-Kolonii. Przed koncertem 
wójt gminy Michałowice w  imieniu 
brzydszej części gminnej społecz-
ności - mężczyzn - złożył wszystkim 
paniom serdeczne życzenia i obda-
rował pięknymi kwiatami.

Po życzeniach przyszedł czas na 
występ znakomitego artysty Lu-
igiego Pagano. Artysty, który po-
chodzi z Neapolu. 

Luigi Pagano to modelowy Włoch, 
pełen otwartości, energii, radości 

i miłości. To właśnie miłość do po-
znanej 20 lat temu żony, Agnieszki 
sprowadziła go do naszego kraju, 
a on ze sobą zabrał włoską muzy-
kę. Artysta słynie z koncertowania 
na żywo, gdzie grając na gitarze 
i  śpiewając uwielbiane włoskie 
standardy sprawia, że publiczność 
w  mgnieniu oka przenosi się do 
tego niezwykłego kraju. Nie ina-
czej było w  Opaczy-Kolonii, gdzie 
bardzo szybko skradł serca kobiet, 
dostarczając wszystkim wspaniałej 
rozrywki. Nie zabrakło również oso-
bistych opowieści związanych z ro-
dzinnymi stronami artysty, a  także 
tego jak we Włoszech obchodzo-
ny jest Dzień Kobiet, który według 
Luigiego Pagano świętowany jest 
przez 365 dni w roku.

Dwugodzinny koncert okazał się 
wyjątkowym wydarzeniem, które 
wzbudziło zachwyt wśród zgro-
madzonej publiczności. Na zakoń-
czenie artysta przygotował dla pań 
małą niespodziankę, zdjęcia z oso-
bistymi dedykacjami.

Koncert z okazji Dnia Kobiet zo-
stał sfinansowany z  funduszu so-
łeckiego sołectwa Opacz-Kolonia.

Mariusz Marcysiak 
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Karnawał, ach karnawał
Karnawałowe szaleństwo w tym roku nie 
ominęło również mieszkańców Opaczy-
-Kolonii, którzy dali się porwać wspania-
łej zabawie. 

Najpierw w  świetlicy przy ul. Ryżowej 
90 na balu karnawałowym bawili się 

najmłodsi mieszkańcy sołectwa, a blisko 
dwa tygodnie po balu dla dzieci na parkie-
cie zagościli dorośli.

Dokładnie w sobotę, 18 lutego odbył się 
bal, na który mieszkańców Opaczy-Kolo-
nii zaprosiła sołtys, Grażyna Grabka wraz 
z radą sołecką.

Cóż to był za bal można by rzec. Tego 
wyjątkowego wieczora nie zabrakło nicze-
go, co jest potrzebne do wspaniałej za-
bawy. Była świetna atmosfera, znakomite 
humory i  dobra muzyka, a  jak wiadomo 
muzyka na balu karnawałowym jest jed-
nym z najważniejszych elementów udanej 
zabawy. Zadbał oto zespół muzyczny „Wik-
toria”, który serwował uczestnikom balu 
zarówno przeboje polskiej jak i  światowej 
muzyki rozrywkowej. Jak powiedział jeden 
z członków zespołu „aż chce się grać, gdy 
się ludzie bawią tak jak w Opaczy-Kolonii”. 
Rozbawieni mieszkańcy niechętnie opusz-
czali parkiet nawet, gdy przychodził czas 
na krótką przerwę dla  zespołu. Wówczas 
wystarczał nawet przerywnik muzyczny, 
aby kontynuować taneczne pląsy. W trak-
cie balu nie zabrakło również specjalnych 
muzycznych dedykacji, które mieszkańcy 
przesyłali sobie wzajemnie.

Karnawał to oprócz zabawy także czas 
biesiadowania. Nie inaczej było w  Opa-
czy-Kolonii gdzie na bal każdy gość przy-
niósł wyjątkowe i  własnoręcznie przygo-
towanymi smakołyki. Smakołyki, które 
zapełniły stoły, przy których rozmowom 
nie było końca.

Sobotni bal mieszkańców Opaczy-Ko-
lonii, który został sfinansowany z  fundu-

szu sołeckiego, to doskonały przykład na 
to jak zorganizować udaną zabawę kar-
nawałową. Zabawę, w  której w  tej małej 
sali świetnie bawili się zarówno pięćdzie-
sięciolatkowie jak i  trzydziestolatkowie, 
dostarczając tym samym organizatorom 
wiele radości z jego realizacji.

Mariusz Marcysiak 

Bal dla dzieci 
„Każde dziecko duże, małe lubi bale w karnawale” mówi jed-
no z porzekadeł. Nie inaczej było w minioną niedzielę, 5 lute-
go w świetli przy ul. Ryżowej, gdzie odbył się karnawałowy 
bal w krainie szczęścia dla dzieci z Opaczy-Kolonii

Tego dnia wszystkie dzieci zmieniły się nie  do poznania, 
można było spotkać piratów, księżniczki, wojowników nin-

ja, klaunów, króliczki, biedronki i wiele, wiele innych barwnych 

postaci. Nie rzadko rozpoznanie dzieci było bardzo trudno.
Na tą wyjątkową zabawę dzieci zaprosiła sołtys, Grażyna 

Grabka, która wraz z  radną Anną Kamińską dbały o  to, aby 
dzieci bawiły się wspaniale. Pomagały im w tym dwie bohaterki 
ze znanego wszystkim uczestnikom filmu pt. „Trolle”. Te wyjąt-
kowe postacie zaserwowały dzieciakom solidną dawkę rado-
ści. Ich niezwykle kolorowe włosy i  ubranka w  połączeniu ze 
śpiewem, tańcami i zabawami wprowadziły dzieci do magicznej 
krainy trolli.

Dzieci świetnie się bawiły wspólnie ze swoimi bohaterami. 
Były kolorowe pląsy, w rytm znanych przebojów, liczne zaba-
wy i konkursy. Przepiękne stroje, w który dzieci się prezento-
wały na balu z  pewnością dodawały im odwagi i  sprawiły, iż 
był to wyjątkowy bal. Z  twarzy nie  znikał uśmiech i  radość, 
mimo dwóch godzin wspaniałej zabawy. Oczywiście w jej trak-
cie nie zabrakło krótkiej przerwy na słodki poczęstunek, który 
przygotowała sołtys, Grażyna Grabka. 

Na balu były także zabawy, w  których chętnie brali udział 
rodzice np. wspólne tańczenie kaczuszek, walca, konkurs na 
najśmieszniejszą minę, czy zaprzęgi reniferów.

Niewątpliwie zabawa karnawałowa jest atrakcją, którą dzieci 
bardzo lubią i  na którą bardzo oczekują, a  nie  ma nic pięk-
niejszego i cenniejszego niż uśmiech dziecka, który maluje się 
podczas zabawy na buziach rozbawionych pociech.

Bal w  krainie szczęścia został zorganizowany przez  sołtys, 
Grażynę Grabkę i radę sołecką oraz sfinansowany z funduszu 
sołeckiego Opaczy-Kolonii.

Mariusz Marcysiak 

Działo się ...
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SOŁECTWO KOMORÓW 
Zabawa karnawałowa w stylu lat 70. 
Mieszkańcy sołectwa Komorów bawili się na balu ostatko-
wym w stylu lat 70. Imprezę zorganizował sołtys, Artur Koste-
ra, rada sołecka i radna, Katarzyna Parzyńska.

O rganizatorzy witając gości życzyli  szampańskiej, wspaniałej 
zabawy! Ten bal różnił się od poprzednich tym, że organizato-

rzy zapowiedzieli, że będzie to zabawa w stylu lat 70. Dlatego tego 
wieczoru królowały krempliny, koszule w barwne wzory i spodnie 
dzwony. A poza tym, wspaniałe kolorowe włosy i oczywiście przy-
ciemniane okulary. Zabawa była wyjątkowa, mieszkańcy sołectwa 
mają wspaniałe poczucie humoru i  potrafią się świetnie bawić! 
Gratulujemy!

Warto dodać, że zabawy w okresie karnawału w sołectwie organizo-
wane są od kilku lat. Zainteresowanie nimi jest ogromne, bawią się za-
równo starsi jak i młodsi mieszkańcy. W tym roku, ta „młodsza cześć” 
była bardzo liczna. Na parkiecie jednak wszyscy bawili się znakomicie.

Podczas zabawy dominowała polska muzyka popularna. 
I wszyscy zgodnie twierdzili, że przy takiej muzyce zabawa jest 
najlepsza! Były wężyki, pociągi i inne kombinacje taneczne. Od-
były się konkursy, które wyzwalały nie lada emocje. Były również 
tanga, rock and role, cza cza i inne tańce. Wszyscy chętnie włą-
czyli się do zabawy!

Radna, Katarzyna Parzyńska, jak również sołtys, Artur Kostera 
mówili, że widzą ożywienie wśród mieszkańców sołectwa Komo-
rów, coraz więcej osób odwiedza świetlicę w Kaliszowym Gaiku, 
z czego bardzo są zadowoleni. I oczywiście zapraszają na kolej-
ne spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa. Mieszkańcy 
udowodnili po raz kolejny, że lubią i potrafią się bawić. Niezależ-
nie od wieku. Rozchodzący się goście wyrazili nadzieję na konty-
nuowanie tradycji zabaw tanecznych w karnawale. 

Beata Izdebska-Zybała 

Warsztaty ozdób świątecznych
Świąteczne warsztaty wielkanocne są tradycją w  sołectwie 
Komorów. A wszystko po to, aby święta były bardziej rado-
sne i kolorowe!

T radycyjnie warsztaty dla najmłodszych mieszkańców sołectwa, 
ale nie tylko, przygotował sołtys Artur Kostera, wraz z radą so-

łecką. Do współpracy zaproszona została Katarzyna Parzyńska, 
radna, która każdego roku uczestniczy i współorganizuje przygo-
towania do świąt, zarówno wielkanocnych jak i świąt Bożego Na-
rodzenia. Przed świętami odbywają się w świetlicy w Kaliszowym 
Gaiku spotkania przedświąteczne a także robocze spotkania de-
korowania świetlicy.

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, odbędzie się 
święcenie pokarmu. I  każdego roku coraz więcej mieszkańców 
z wielkanocnymi koszyczkami przychodzi, aby poświęcić pokarm, 
właśnie do świetlicy. 

Podczas niedzielnych warsztatów młodzi mieszkańcy wykazali 
się nieprzeciętnymi zdolnościami manualnymi. Uczestnicy deko-
rowali jaja, tworząc wspaniałe wielkanocne pisanki, robili palmy, 
wielkanocne zajączki i  wycinanki. Dowolność królowała, ograni-

czeń nie było. Atrakcją były konkursy. Dzieci bardzo chętni w nich 
uczestniczyły. Jeden z nich polegał na rozpoznawaniu jajek ptaków. 
I tu do dyspozycji dzieci były jaja gołębi, kur, gęsi, kaczek, perlicze 
i wielu innych. Dobra odpowiedź nagradzana była przez sołtysa 
Artura Kosterę - słodyczami. Zabawa była znakomita!

Beata Izdebska-Zybała 

Działo się ...
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Dzień Kobiet 
Tradycja świętowania Dnia Kobiet staje 
się coraz bardziej popularna. W  spo-
tkaniu z okazji 8 marca, w Kaliszowym 
Gaiku, uczestniczyło wielu mieszkań-
ców. Wieczór zorganizowała Katarzyna 
Parzyńska, radna, Artur Kostera, sołtys 
oraz rada sołecka.

Wieczór 7 marca w Kaliszowym Gaiku 
należał oczywiście do pań. Uczestni-

czyło w nim wielu panów, tym razem jed-
nak byli w  roli organizatorów. Zebranych 
gości powitał Artur Kostera, sołtys, który 
złożył wszystkim paniom ciepłe i  bardzo 
serdeczne życzenia radości i powodzenia 
w życiu. Do życzeń dołączył się Krzysztof 
Grabka, wójt gminy Michałowice, który od 
wielu lat, uczestniczy we wszystkich spo-
tkaniach z okazji Dnia Kobiet. Wszystkim 
paniom życzył radości na każdy dzień, 
zdrowia i pogody ducha. A następnie wraz 
z Arturem Kosterą obdarował panie pach-
nącymi kwiatami. Wszyscy też częstowali 
się wspaniałym cukierkami, specjalnie 
przygotowanymi na ten dzień.

Część artystyczną wieczoru stanowił 
występ Małgorzaty Krasowskiej-Gajow-

nik, nauczycielki muzyki z  Nowej Wsi, 
która przygotowała wspaniały repertuar 
mówiący o  relacjach męsko-damskich. 
Małgorzata Krasowska-Gajownik śpie-
wała między innymi piosenki Agnieszki 
Osieckiej: „Sing sing”, „Serdeczny mój” 
„O mnie się nie martw” czy wielki szlagier 
Danuty Rinn „Gdzie ci mężczyźni”. Wie-
le pań śpiewało wspierając występ Mał-
gorzaty Krasowskiej Gajownik. Wszyscy 
świetnie się bawili.

Następnie, po koncercie, radna Kata-
rzyna Parzyńska, zaprosiła wszystkich 
zebranych na słodki poczęstunek, kawę 
i herbatę. Był to czas na rozmowę w miłej 
sąsiedzkiej atmosferze.

Kolejnym punktem spotkania były 
wspólne śpiewy biesiadne. Po raz kolejny 
mieszkańcy sołectwa Komorów udowod-
nili, że potrafią twórczo i  w  dobrym na-
stroju spędzać wolny czas! 

Beata Izdebska-Zybała 

Cykliczne wydarzenia organizowane w ramach funduszy 
sołeckich/osiedli 
GRANICA – PING PONG (poniedziałki, 
18.00-21.00); ZUMBA (wtorki, godz. 19.00); 
PILATES (wtorki i czwartki, godz. 9.15), FIT-
NESS (czwartki, godz.19.30), EKSPERY-
MENTUJ Z LABORATORIUM JUNIORA – raz 
w miesiącu (środa, godz. 18.00), PLASTYKA 
DLA DZIECI (wtorki godz. 16.30), KURS 
TAŃCA DLA DOROSŁYCH (środy, godz. 
19.45-21.00) - świetlica, ul. Czeremchy 1

KOMORÓW SOŁECTWO – ZUMBA 
(wtorki, godz. 19.00); GIMNASTYKA z ele-
mentami pilatesu (środy, godz. 18.30), 
TEATRZYK DLA DZIECI – raz w miesiącu 
(sobota) – świetlica, ul. Kaliszany 18 

MICHAŁOWICE-WIEŚ - PILATES (po-
niedziałek, godz. 18.30) – szkoła, ul. 
Szkolna 15, RYSUNEK I  MALARSTWO 
DLA MŁODZIEŻY I  DOROSŁYCH (po-
niedziałek, godz. 17.30 i  godz.19.30), 
WARSZTATY MALARSKIE DLA DZIECI 
(piątki, godz. 17.00), WARSZTATY SZA-
LONEGO NAUKOWCA – raz w miesiącu 
(sobota) – sala multimedialna, ul. Ra-
szyńska 34

MICHAŁOWICE OSIEDLE - PILATES 
(poniedziałek, godz. 18.30), GIMNASTY-
KA (czwartki, godz. 18.15, soboty godz. 
10.00) ), RODZINNE GRANIE W  PLAN-
SZÓWKI – co dwa tygodnie (sobota godz. 
11.00) – szkoła, ul. Szkolna 15, DECO-
UPAGE (środy, godz.18.00), RYSUNEK 
I  MALARSTWO DLA MŁODZIEŻY I  DO-
ROSŁYCH (poniedziałek, godz. 17.30 
i  godz.19.30), WARSZTATY MALARSKIE 
DLA DZIECI (piątki, godz. 17.00), WARSZ-
TATY SZALONEGO NAUKOWCA – raz 
w miesiącu (sobota) – sala multimedial-
na, ul. Raszyńska 34

NOWA WIEŚ – GIMNASTYKA (czwart-
ki godz.18.30) - szkoła, ul. Główna 96; 
PILATES (wtorki i czwartki, godz. 9:15) 
świetlica Granica, ul. Czeremchy 1, 
TEATRZYK DLA DZIECI – raz w  miesią-
cu (sobota) - świetlica w Nowej Wsi, ul. 
Główna 52a

OPACZ-KOLONIA - PILATES (poniedział-
ki, godz.9:00 oraz godz. 19.30); CHÓR 
DLA DOROSŁYCH (czwartek, godz. 
18.30), PLASTYKA DLA DZIECI (piątki, 
godz. 17.00), ZAJĘCIA WOKALNE DLA 
DZIECI (czwartek godz.17.30), WARSZ-
TATY SZALONEGO NAUKOWCA – raz na 
dwa miesiące (sobota), TEATRZYK DLA 
DZIECI – raz w miesiącu (sobota) - świe-
tlica, ul. Ryżowa 90

PĘCICE – PILATES (wtorki godz. 10.00; 
piątki godz. 18.00) - świetlica, ul. Zaułek 7

PĘCICE MAŁE – PILATES (czwartki, 
godz. 18.30), TEATRZYK DLA DZIECI – 
raz w  miesiącu (sobota) – świetlica, ul. 
Brzozowa 18

REGUŁY - PILATES (wtorki, godz. 18.30 
i 19.30, piątki godz. 19.30), SAMOOBRO-
NA (poniedziałki, godz. 19.00), GORDON-
KI (czwartki, godz. 10.00) – sala w urzę-
dzie gminy, ul. Aleja Powstańców 
Warszawy 1 

Informacje o terminach spotkań,   któ-
re odbywają się rzadziej niż raz w tygo-
dniu, zamieszczane są m.in. na stronie  
www.michalowice.pl

UG 

Nowi mieszkańcy gminy

Jan Witold Kucharski
Komorów
ur. 5.01.2017 r.
waga 4070 g, wzrost 57 cm
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Wydarzenia

Szczypiorniści z Michałowic najlepsi w Turnieju „Mazovia Cup”
Michałowice, Michałowice, Michałowice, Michałowice. Doping 
pomógł i nasza reprezentacja w piłce ręcznej wygrała Turniej 
„Mazovia Cup” zorganizowany w michałowickiej szkole.

11 marca, w hali sportowej Zespołu Szkół w Michałowicach 
odbył się organizowany przez  Stowarzyszenie Gmin Za-

chodniego Mazowsza „Mazovia”, turniej piłki ręcznej „Mazovia 
Cup”. Turniej, w którym rywalizowało 6 drużyn reprezentujących 
zrzeszone w stowarzyszeniu gminy.

Do rywalizacji w rozgrywanym w Michałowicach turnieju stanę-
ły drużyny z gmin: Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowice, Mila-
nówek i Podkowa Leśna.

Mecz finałowy to starcie zwycięzców swoich grup elimina-
cyjnych Michałowic i  Podkowy Leśnej. To również spotkanie 
rewanżowe za ubiegłoroczny turniej, w  którym to lepsi okazali 
się piłkarze z  Podkowy Leśnej. W  tym roku skuteczna obrona 
oraz swobodna i konsekwentna gra naszych zawodników w polu 
była widoczna już od pierwszego spotkania. Nie inaczej było 

w finale, gdzie przy wsparciu dopingiem kibiców nasza zespół 
pokonał drużynę z Podkowy Leśnej i zwyciężył w tegorocznym 
Turnieju piłki ręcznej „Mazovia Cup”. 

Podczas ceremonii medalowej wójt gminy Michałowice – 
Krzysztof Grabka pogratulował zwycięzcom wygranej oraz  po-
dziękował wszystkim uczestnikom za udział i sportową rywaliza-
cję podczas całego turnieju „Mazovia Cup”.

Klasyfikacja końcowa:
1 – Michałowice
2 – Podkowa Leśna
3 – Milanówek
4 – Błonie
5 – Leszno
6 – Brwinów
Zawodnikami turnieju zostali: najlepszy bramkarz – Jakub Po-

pielarski z drużyny Podkowy Leśnej, najlepszy zawodnik pola - 
Maciej Michalski z drużyny Michałowice. 

Zwycięstwo w michałowickim turnieju jest kolejnym jakie odnie-
śli uczniowie gminnych szkół w cyklu turniejów organizowanych 
przez Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza. w sezonie 
2016/2017. W  lutym br., podobnie jak starsi koledzy, również 
chłopcy ze szkoły podstawowej okazali się najlepsi w turnieju piłki 
ręcznej, który odbył się w Podkowie Leśnej. Nie mieli sobie rów-
nych także chłopy ze szkół gimnazjalnych w koszykarskich i siat-
karskich rozgrywkach, które zorganizowane zostały w Komorowie 
i Nadarzynie. Gratulujemy!!!

Wszystkim, którzy reprezentowali gminę Michałowice w spor-
towych zmaganiach, dziękujemy za udział w turniejach i życzymy 
kolejnych sukcesów. 

Mariusz Marcysiak 

„Zofia i Ignacy Solarzowie. Idąc ku ludziom” - wystawa
W  poniedziałek 27 lutego, w  bibliotece 
w Michałowicach została otwarta wysta-
wa opowiadająca o  życiu i  twórczości 
Zofii i Ignacego Solarzów – architektach 
Uniwersytetów Ludowych w Polsce.

Prezentowana w michałowickiej biblio-
tece ekspozycja pochodzi ze zbio-

rów Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego w  Warszawie i  trafiła tu za 
sprawą Przewodniczącej Komisji Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Bożeny Że-
lazowskiej, która doceniając osiągnięcia 
w  rozpowszechnianiu kultury słowa pi-
sanego i mówionego, a  także zaangażo-
wania dyrektor Ewy Kisiel i pracowników 
biblioteki zaproponowała organizację tej 
wystawy.

Wystawa przybliża zwiedzającym syl-
wetki Zofii i Ignacego Solarzów jako ludzi, 
artystów i  działaczy ludowych, których 
pragnieniem było wyrównanie szans po-
między mieszkańcami miast i wsi. W cza-
sach, kiedy ci szlachetni ludzie tworzyli 
pierwsze Uniwersytety Ludowe było to 
szczególnie trudne. Po okresie zaborów 
i odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
społeczeństwo było szczególnie podzie-
lone, a przystosowanie do życia niezwykle 

potrzebne. Dzięki Uniwersytetom Ludo-
wym mieszkańcy wsi uczyli się polskości, 
samodzielnego myślenia, etyki, a  także 
kultury. Warto tu wspomnieć o  zespole 
pieśni i  tańca „Promni” oraz spektaklach 
teatralnych Zofii Solarzowej, którymi za-
chwycali się Maria Dąbrowska, Stefan Ja-
racz i Leon Kruczkowski.

Wśród gości obecnych na otwarciu 
wystawy była przewodnicząca rady gmi-
ny, Elżbieta Biczyk oraz  prezes Fundacji 
Polskich Uniwersytetów Ludowych, Zo-
fia Kaczor-Jędrzycka, która w  niezwykły 
sposób opowiedziała o życiu i twórczości 
małżeństwa Solarzów

Mariusz Marcysiak 
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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 
tel. 22 340-41-40

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

STAROSTWO POWIATOWE 
tel. 22 738-14-00

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

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
POMP 4 EKO SP. Z O.O.
tel. 22 759 03 03; 822 554 369

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ 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 
„Amedica”, ul. Główna 104, 05-806 Granica 
tel. 22 724 48 28

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

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

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

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

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

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

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

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

URZĄD 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


