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20-lecie SAMORZ¥DU
TERYTORIALNEGO

II  tura przyci¹gnê³a do urn 71,41%. wyborców gminy,  I - 72,57% . Gmina Micha³owice
w obydwu turach odnotowa³a najwy¿sz¹ frekwencjê  w powiecie pruszkowskim (frekwencja
powiatu odpowiednio 66,55% i  66,25%)  oraz znaleŸlismy siê w czo³ówce gmin w kraju. 

A jak rozk³ada³a siê w II turze frekwencja oraz g³osy na poszczególnych kandydatów w
miejscowoœciach gminy Micha³owice, przedstawimy poni¿ej. 

Wybór Bronis³awa Komorowskiego na prezydenta jest jednoznaczny z rezygnacj¹  z
mandatu poselskiego.  Jego miejsce w Sejmie zajmie Barbara Czaplicka - mieszkanka naszej
gminy, Komorowa. W 2007 r. startowa³a do Sejmu w okrêgu podwarszawskim, w którym
mandat wówczas uzyska³ Bronis³aw Komorowski. Barbara Czaplicka osiagnê³a  najlepszy
wynik sposród kandydatów PO, którzy mandatu wówczas nie zdobyli. 

Barbara Czaplicka obecnie pe³ni funkcjê wiceprzewodnicz¹cej Rady Powiatu
Pruszkowskiego. W II kadencji (w latach 1994-1998) by³a radn¹ Rady Gminy Micha³owice. Z
zawodu jest lekarzem pediatr¹. Mandat poselski bêdzie wykonywa³a ponad rok, do
nastêpnych wyborów parlamentarnych. Serdecznie gratulujemy.

Nieco wczeœniej, jeszcze jesieni¹ tego roku, czekaj¹ nas kolejne wybory - wybory
samorz¹dowe. Bêdziemy mogli w nich wybieraæ osoby, maj¹ce bezpoœredni wp³yw na to jak
nasza gmina bêdzie wygl¹da³a i jak nam siê w niej bêdzie ¿y³o. 

Opracowanie K. Stygiñska UG

Wydaje siê, ¿e samorz¹d jest nieoderwaln¹
czêœci¹ naszej spo³ecznoœci. Jednak po raz
pierwszy w 1990 roku odby³y siê w pe³ni
demokratyczne wybory do w³adz lokal-
nych. 

str. 2

POMOC POWODZIANOM

Od maja 2010 r. na terenie gminy Micha³o-
wice organizowane by³y zbiórki darów
pierwszej potrzeby dla osób pokrzywdzo-
nych powodzi¹.

str. 4

DNI GMINY
MICHA£OWICE

Po raz kolejny, w ramach Dni Gminy Micha-
³owice, 19 czerwca, w sobotê, przy Zespo-
le Szkó³ w Micha³owicach, odby³ siê festyn
- pe³en atrakcji. Wziê³y w nim udzia³ t³umy.

str. 6

WYBORY PREZYDENCKIE 2010
Wybory prezydenckie ju¿ za nami.  W ca³ym kraju tegoroczne wybory odznacza³y
siê bardzo wysok¹ frekwencj¹ (II tura- 55,31%;  I tura -  54,94%; ). Tak¿e w naszej
gminie odnotowano wysoki udzia³ mieszkañców w g³osowaniu.  
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20-lecie SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO
XLIII UROCZYSTA SESJA 
RADY GMINY MICHA£OWICE

Uroczyst¹ sesjê otworzy³ przewod-
nicz¹cy Rady Gminy Micha³owice S³a-
womir Walendowski i powita³ wszyst-
kich przyby³ych. Obecni byli: wójt gmi-
ny Micha³owice Krzysztof Grabka, rad-
ni, pracownicy Urzêdu Gminy, sol³tysi,
przewodnicz¹cy zarz¹dów osiedli,
cz³onkowie rad so³eckich, dyrektorzy
szkó³, nauczyciele i m³odzie¿, ksiê¿a
oraz wielu dzia³aczy samorz¹dowych.

Pierwszym punktem uroczystej sesji
by³o wrêczenie medali za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie. Otrzymali je Pañ-
stwo Teresa i Jan Przygoda na pami¹t-
kê 50-lecia swojego ma³¿eñstwa oraz
Pañstwo Zofia i Ryszard Suliñscy, ob-
chodz¹cy 60 rocznicê œlubu.

Kolejnym punktem bylo podjêcie
uchwa³y Rady Gminy Micha³owice
w sprawie wyra¿enia zgody na zawar-
cie umowy na okres przekraczaj¹cy rok
bud¿etowy. 
Na wniosek wójta Krzysztofa Grabki,
g³osowano tak¿e nad uchwa³¹ pomo-
cow¹ dla gminy S³ubice w woj. mazo-
wieckim, dotkniêtej powodzi¹. Radni

W poniedzia³ek 31 maja o godzinie 14.30 w hali sportowej Zespo³u Szkolno-
-Przedszkolnego w Nowej Wsi mia³a miejsce XLIII uroczysta sesja Rady Gmi-
ny Micha³owice. 

FINA£ AKCJI W SEJMIE RP
W styczniu bie¿¹cego roku Centrum Edukacji Europejskiej zaprosi³o szko³y w ca³ym kraju do udzia³u w
M³odzie¿owej Akcji Obywatelskiej "20 lat wspólnie".  Jej celem bylo upamiêtnienie 20. rocznicy pierwszych
wyborów samorz¹dowych w wolnej Polsce. 

jednog³oœnie zadecydowali o przekazaniu
poszkodowanym 70 tysiêcy z³otych na re-
mont szko³y w Œwiniarach. 

Nastêpnym punktem poniedzia³kowej
sesji by³y prezentacje szkó³ z Nowej Wsi, Mi-
cha³owic i Komorowa, dotycz¹ce realizacji
projektu „20 lat Wspólnie” (o projekcie w ar-

tykule „Fina³ akcji w Sejmie RP”).
Wybrane grupy uczniowskie, które
przygotowa³y najciekawsze pre-
zentacje, zosta³y zaproszone do
udzia³u w ogólnopolskim finale
akcji, zorganizowanym przez CEO,
MEN i Sejm RP 26 maja 2010 roku
w budynku Sejmu w Warszawie.
Warto zaznaczyæ, ¿e gmina Micha-
³owice to jedyna gmina, z której
zakwalifikowano a¿ dwa zespo³y,
z Nowej Wsi i Micha³owic. 
Na zakonñczenie uroczystej sesji,

wrêczone zosta³y wyró¿nienia
z okazji 20-lecia lat samorz¹du terytorialne-
go, osobom szczególnie zas³u¿onym gminie
Micha³owice. Otrzymali je wójt, radni, pra-
cownicy Urzêdu Gminy, so³tysi, dyrektorzy
szkó³, proboszczowie i wiele innych osób,
którzy dzia³ali na rzecz rozwoju naszej gminy. 

Po zakoñczeniu sesji mia³o miejsce
otwarcie nowej pracowni biologiczno-che-
micznej. Wszyscy chêtni mogli podziwiaæ
przygotowan¹ przez uczniów prezentacjê
i ciekawe doœwiadczenia chemiczne. 

Tekst i zdjêcia: Anna Tyszko

Z GMINY MICHA£OWICE

W ramach akcji „20 lat wspólnie” zespo³y
uczniów, pracuj¹c pod opiek¹ nauczycieli,
przeprowadzili wywiady z mieszkañcami
swojej miejscowoœci na temat zmian, jakie za-
sz³y dziêki dzia³alnosci samorz¹du terytorial-
nego. Materia³y zdobyte min. podczas wy-
wiadów mia³y byæ przedstawione w postaci
krótkich multimedialnych prezentacji. 

Z naszej gminy zosta³y wytypowane dwa
gimnazja z Micha³owic i Nowej Wsi, aby o re-
zultatach swojej pracy opowiedzieæ podczas
finalu w budynku Sejmu RP. Nale¿y dodaæ, ¿e
szko³y by³y dwiema sposród 50 szkó³ zapro-
szonych na tak uroczysty fina³, a ubiega³o siê
o tak¹ mo¿liwoœæ a¿ 800 szkó³ w Polsce. 

Gimnazjum im. J. Poniatowskiego z Mi-
cha³owic reprezentowali uczniowie klasy IIIc -
Katarzyna Lagierska, Konrad Fajer, Marcin Ka-
czorowski wraz z nauczycielk¹ informatyki
Agnieszk¹ Mróz i radn¹ gminy Micha³owice
Ann¹ Kamiñsk¹. Gimnazjum im. M. Koperni-
ka z Nowej Wsi reprezentowali uczniowie kla-
sy IIIb - Magda K¹dzielska, Ola Go³os i Rafa³
Go³os wraz z nauczycielk¹ historii El¿biet¹
G¹sior oraz uczniowie klasy Ic - Anna Krzepiñ-
ska, Wiktor Cichecki, Katarzyna Piasecka z na-
uczycielk¹ Hann¹ M³yñsk¹. M³odzie¿y z No-
wej Wsi towarzyszy³ radny gminy Micha³owi-

ce Pawe³ Rajski. 
„...Nasze dzia³ania rozpoczêliœmy ju¿
w kwietniu motywowani przez nasz¹ nauczy-
cielkê historii - Pani¹ El¿bietê G¹sior. Zbierali-
œmy informacje, zdjêcia, mapy i wszelkie da-
ne potrzebne do
wg³êbienia siê w hi-
storiê i prace samo-
rz¹du na przestrzeni
ostatnich 20 lat.
Podczas naszej pra-
cy mieliœmy okazjê
poznaæ wielu cieka-
wych ludzi, którzy
bardzo powa¿nie
potraktowali nasze
przeds iêwz iêc i e
i chêtnie udzielali
wywiadów. Nale¿y
równie¿ wspomnieæ
o wszystkich pra-
cownikach gminy,
którzy z cierpliwoœci¹ i uœmiechem na twarzy
odpowiadali na nasze pytania i rozwiewali
wszelkie w¹tpliwoœci. Ogromn¹ nagrod¹ by³a
dla nas wizyta w sejmie. Mogliœmy zwiedziæ
gmach sejmu, w którym nigdy przedtem ¿a-
dne z nas nie by³o, obejrzeæ prace uczniów

z ca³ej Polski, promowaæ nasz¹ szko³ê i nasz¹
gminê Micha³owice... “. 
Cieszy nas wszystkich, ¿e wysi³lek i trud jaki

zespoly w³o¿y³y w swoje dzie³o zosta³ zauwa-
¿ony i doceniony. 

Opracowanie: K. Stygiñska na podstawie artyku-
³ów - udostêpnionych na www.spmichalowice.pl
oraz p. El¿biety G¹sior- nauczyciela gimnazjum
Nowej Wsi. 
Zdjêcie: udostêpnione przez szko³ê w Nowej Wsi. 



RESUME

Wczeœniej wszystko by³o w rêkach pañ-
stwa. Rady Gmin czy wczeœniejsze gromady
nie by³y suwerennymi w³aœcicielami terenu.
W³adze wykonawcze (naczelnicy gmin) mu-
sieli przestrzegaæ zasady podwójnego pod-
porz¹dkowania. Z jednej strony
podlegali wojewodom (administra-
cji pañstwowej), z drugiej zaœ swo-
im radnym. 

Po wyborach pierwsze kadencje
nie by³y proste. G³ówn¹ si³¹ na-
pêdow¹ do przemian byli wlaœciwi
ludzie na wlaœciwych miejscach.
Gminy nie mia³y ¿adnych wzorców,
trzeba by³o tworzyæ wszystko od
podstaw. Wszystkie dzia³ania opie-
ra³y siê na chêciach i pomys³ach
m³odych radnych. Pierwszym kro-
kiem dzia³alnoœci samorz¹dów by³o
opracowanie i przyjêcie statutu
gminy, jak równie¿ so³ectw i osiedli,
które to regulowa³y zasady dzia³a-
nia gminy i jednostek pomocni-
czych. Gminy przejê³y, jako zadania
w³asne - opiekê nad oœwiat¹. Zmo-
dernizowano i rozbudowano szko³y
i przedszkola gminne. Na terenie
gminy dzia³aj¹ obecnie 3 szko³y
podstawowe, 3 gimnazja, 1 liceum
ogólnokszta³c¹ce oraz 2 przedszko-
la gminne. Zadbano nie tylko o wy-
posa¿enie sal i miejsc do nauki, ale
tak¿e o strefy rekreacji, umo¿liwia-
j¹ce uprawianie ró¿norodnych dys-
cyplin sportowych. Ka¿da szko³a
wyposa¿ona jest w bardzo dobre
obiekty sportowe,  przestronne ha-

le, boiska, czy zim¹, w jednej z placówek - lo-
dowisko. Udostêpniane s¹ one mieszkañcom. 

W miejscowoœciach gminy Micha³owice
zaczê³y mieæ miejsce ró¿nego rodzaju wyda-
rzenia, od warsztatów twórczych dla dzieci,

po koncerty, festyny i pikniki. Codziennie
mieszkañcy mog¹ korzystaæ z 2 bibliotek, za-
wieraj¹cych bogate zbiory ksi¹¿ek. Powsta³y
nowe ogródki jordanowskie, wyposa¿one je
w bezpieczny i urozmaicony sprzêt do rekre-
acji. Rozpoczêto budowê œcie¿ek rowero-
wych oraz 4 kolejnych miejsc do aktywnego
wypoczynku. 

Bed¹c gospodarzem terenu rozpoczêto
budowê infrastruktury technicznej, która ma
du¿y wp³yw na poprawê warunków ¿ycia
mieszkañców. Rozbudowano sieæ drogow¹,
powsta³a sieæ wodoci¹gowa (w tym 2 stacje
uzdatniania wody) i kanalizacyjna, dofinan-
sowano telefonizacjê gminy. Gmina wspó³fi-
nansowa³a siedzibê policji w Regu³ach, wy-
budowa³a obiekty, w którym œwiadczone s¹
us³ugi zdrowotne. Dba o otaczaj¹ce j¹ œrodo-
wisko, nie tylko poprzez skanalizowanie za-
mieszka³ych obszarów, ale równie¿ wspoma-
ganie mieszkañców w selektywnej zbiórce
odpadami, czy prowadzeniu akcji propaguj¹-
cych ochronê œrodowiska (usuwanie eternitu,
wywóz wielkogabarytowego sprzêtu RTV
i AGD itp.). 

Gmina Micha³owice jest jedn¹ z najprê-
¿niej rozwijaj¹cych siê gmin w woj. mazo-
wieckim. Za nami 20 lat przemian. Przed na-
mi kolejne lata samorz¹dnoœci i szansa na
nastêpne przeobra¿enia. 

Opracowanie: Katarzyna Styginska UG. Wyko-
rzystano min. materia³y z prezentacji uczniów
gimnazjów w Nowej Wsi i Micha³owic. 
Zdjecia: archiwum UG

Wydaje siê, ¿e samorz¹d  jest nieoderwaln¹ czêœci¹ naszej spo³ecznoœci. Jednak  po raz pierwszy w 1990 roku  odby³y siê
w pe³ni demokratyczne wybory do w³adz  lokalnych.   
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Z GMINY MICHA£OWICE

Ogródek jordanowski w Opaczy Kolonii.

Szko³a w Komorowie.

BIE¯¥CE INFORMACJE GMINY
INWESTYCJE, REMONTY,
MODERNIZACJE: 

Trwaj¹ modernizacje ul. Ireny, ul. Cho-
pina i ul. Zamoyskiego w Komorowie
oraz ul. Turystycznej (rondo) w Komo-
rowie Wsi, 
Rozpoczêto przebudowê ul. Koralo-
wej, ul. Kraszewskiego i ul. Kurpiñskie-
go w Komorowie, 
Rozpoczê³a siê budowa sieci wodoci¹-
gowej w ul. Spacerowej i ul. Kolejowej
w Micha³owicach, ul. Skoœnej i ul. Na³-
kowskiej w Granicy, ul. Kasztanowej
w Micha³owicach Wsi, 
Rozpoczêto modernizacjê placu zabaw
przy przedszkolu w Nowej Wsi, 
Wszczêto postêpowania przetargowe
na wy³onienie wykonawcy: 
- przebudowy ul. Regulskiej w Micha-

³owicach, 
- budowy sieci wodoci¹gowej i kanali-

zacyjnej w ul. Têczowej w Komorowie
Wsi, 

- przebudowy ul. Dani³owskiego i ul.

Baczyñskiego w Regu³ach, 
- przebudowê skrzy¿owania w ul.

Œrodkowej i ul. Ry¿owej w Opaczy
Kolonii. 

Zosta³o rozstrzygniête postêpowanie
na wykonanie remontu t³uczniem ka-
miennym i betonowym oraz destruk-
tem nastêpuj¹cych ulic: ul. Szarej, Bo-
rowskiego w Micha³owicach Wsi; ul. Je-
dliny, Osieckiej w Granicy; ul. Po³udnio-
wej, Nieca³ej, Têczowej w Komorowie
Wsi; ul. Kuropatwy w Pêcicach Ma³ych;
ul. Torfowej w Regu³ach; ul. Gromadz-
kiej, W¹skiej, Wspólnoty Wiejskiej
w Soko³owie; ul. W¹skiej w Pêcicach;
ul. Ks. WoŸniaka w Suchym Lesie; bocz-
nej od ul. Jesionowej, ul. Rumuñskiej
w Micha³owicach Osiedlu; ul. Szarej
w Opaczy Ma³ej; ul. bez nazwy - (bocz-
na od ul. Brzozowej) w Nowej Wsi,
Rozstrzygniêto postêpowanie na wy-
konanie powierzchniowego utrwale-
nia istniej¹cej nawierzchni emulsj¹ as-
faltow¹ i gresami ulic: Polna, Myœliw-

ska, Ró¿ana, Wrzosowa w Komorowie
Wsi; Studzienna, Makowa w Opaczy
Kolonii; Tulipanów w Nowej Wsi; ¯wir-
ki i Wigury, Jaœminowa w Micha³owi-
cach Osiedlu,
Podpisano umowê na wykonanie do-
kumentacji oœwietlenia ulicznego
w ulicach: ul. boczna od Brzozowej
w Nowej Wsi, ul. boczna od G³ównej
w Nowej Wsi, ul. Zachodnia w Opaczy
Kolonii, ul. Têczowa w Komorowie Wsi,
ul. Micha³a w Regu³ach.

POZOSTA£E:
W okresie wakacji, tj. od 01.07-
31.08.2010r., zapraszamy dzieci
w wieku przedszkolnym na plac zabaw
przy Gminnym Przedszkolu w Micha³o-
wicach, ul. Szkolna 13
- poniedzialek - piatek - w godz. 11.00

- 16.00
- sobota - niedziela - w godz. 13.00 -
19.00

Opracowanie: K. Stygiñska UG

‘ ‘
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23.05.2010 r. druhowie zostali skiero-
wani do pomocy przy umacnianiu wa³u
przeciwpowodziowego
w Przês³awicach. Po po-
wrocie do jednostki i zale-
dwie kilkugodzinnym od-
poczynku syrena znów za-
wy³a. Tym razem jednostkê
zadysponowano do Do-
brzykowa. Tam równie¿ to-
czy³a siê walka z wielk¹
wod¹. Oprócz jednostek
stra¿y po¿arnej w akcji bra-
li udzia³ równie¿ wojsko,
policja oraz ludnoœæ cywil-
na. Druhowie z OSP w No-
wej Wsi pomagali w uk³a-
daniu i umacnianiu ju¿ istniej¹cych wa³ów
przeciwpowodziowych. Walka toczy³a siê
o domy mieszkalne oraz koœció³. Odcinek
wa³u, na którym pracowali, znajdowa³ siê

oko³o dwóch metrów poni¿ej wysokoœci
wody. Akcja ta trwa³a dwa dni. Nale¿y

równie¿ zauwa¿yæ, i¿ podczas akcji druho-
wie mieli zapewnione posi³ki regeneracyj-
ne oraz gor¹ce i zimne napoje. W obydwu
akcjach udzia³ brali: S³awomir Gorzkowski,

Gmin¹, do której zosta³a skierowana
pomoc by³a gmina S³ubice w woj. mazo-
wieckim. Jej miejscowoœci Zyck, Œwiniary,
Nowosiad³o i Rybaki zosta³y prawie ca³ko-
wicie zalane. Wiele osób straci³o dorobek
ca³ego ¿ycia, czêsto nawet kilku pokoleñ. 

Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy
w³¹czyli sie w akcjê i udzielili pomocy, któ-
ra pomo¿e przetrwaæ poszkodowanym
ich trudn¹ sytuacjê ¿yciow¹, serdecznie

dziêkujemy. 
Do Urzêdu Gminu Micha³owice wp³y-

nê³y podziêkowania od mieszkañców za-
lanej gminy, skierowane do wójta Krzysz-
tofa Grabki, proboszcza parafii pod
wezwaniem WNMP Micha³owice-Opacz
Leona Firleja oraz wszystkich mieszkañ-
ców naszej gminy, za okazane wsparcie
i nie pozostawienie ich samych w tak
trudnych chwilach.

Z GMINY MICHA£OWICE

AKCJA POWÓD� - MAJ 2010

PRZEKAZANA POMOC POWODZIANOM

Kacper Pokropek, Mariusz Janczak, Piotr
Wiœniewski, Mariusz Górki, Jerzy Pokropek,
Piotr Koz³owski, Andrzej Gospodarczyk. 

Po powrocie do jednostki i spokojnej
analizie, stra¿acy postanowili wspomóc lu-
dzi, którym wielka woda zabra³a wszystko.
Zorganizowana zosta³a zbiórka darów dla
powodzian. Zbiórkê t¹ poprzedza³a akcja
informacyjna ludnoœci. M³odzie¿owa Dru-
¿yna Po¿arnicza z jednostki rozklei³a wcze-
œniej przygotowane plakaty, jak równie¿
roznios³a informacje dla mieszkañców. 

Mieszkañcy zaskoczyli swoj¹ szczodro-
œci¹. Dziêki nim uda³o siê zgromadziæ po-
kaŸn¹ liczbê œrodków czystoœci, jak rów-
nie¿ sporo ¿ywnoœci oraz wody. Ludzie da-
rowali co mogli. Zgromadzone zosta³o
wiele proszków do prania, p³ynów do
czyszczenia, konserw, cukru makaronu
oraz œrodków higienicznych. Darczyñcy nie
zapomnieli równie¿ o najm³odszych, daro-
wuj¹c pieluchy, mleko czy s³odkoœci.
Wszystkim bardzo dziêkujemy za okazane
wsparcie. 
Opracowanie na podstawie art. Agaty Haber
Zdjêcia: Piotr Gi³ko

„Cz³owiek jest wielki nie przez to co posiada,
lecz przez to kim jest i nie przez to co ma, lecz
przez to czym dzieli siê z innymi” - papie¿ Jan
Pawe³ II. 

Oprócz przekazanych darów, z bu-
d¿etu gminy Micha³owice zosta³y przeka-
zane œrodki finansowe (70 tys. z³) na usu-
wanie skutków powodzi w gminie S³ubi-
ce. Œrodki te bêd¹ przeznaczone na re-
mont zalanej szko³y w miejscowoœci Œwi-
niary. 

Opracowanie: K. Stygiñska UG

Na pocz¹tku czerwca 2010 r. wójt gminy Micha³owice Krzysztof Grabka prze-
kaza³ dary pierwszej pomocy, które dziêki mieszkañcom naszej gminy uda³o
siê zebraæ dla powodzian.

Urz¹d ten sprawowa³ ponad 14 lat.
Zmar³ po krótkiej chorobie 20 czerwca

2009 r. Po raz pierwszy wójtem zosta³ wy-
brany w 1990 r. W Micha³owicach, na tej

samej posesji, mieszka³ od
najm³odszych lat. 

Uroczystoœæ ods³oniêcia ta-
blicy pami¹tkowej prowadzi³
wójt Krzysztof Grabka - do
œmierci wójta Lawrence jego
zastêpca. 

Krzysztof Grabka powita³
wdowê po zmar³ym wójcie
Jadwigê Lawrence oraz goœci. 

W uroczystoœci wziêli
udzia³: ksi¹dz arcybiskup
Kazimierz Nycz - metropo-

ODS£ONIÊCIE TABLICY PAMI¥TKOWEJ
lita warszawski, przedstawiciel wojewo-
dy mazowieckiego Krzysztof D¹browski,
przedstawiciel marsza³ka województwa
mazowieckiego Tadeusz Samborski, pre-
zydent Pruszkowa Jan Starzyñski, burmi-
strzowie: Piastowa - Zdzis³aw Brzeziñski,
Brwinowa - Andrzej Guzik, B³onia - Ze-
non Reszka, Podkowy Leœnej - Andrzej
Koœcielny, wójtowie: gminy Raszyn - Ja-
nusz Rajkowski, gminy Stare Babice -
Krzysztof Turek, zastêpca burmistrza
dzielnicy Ursus Wies³aw Krzemieñ, ko-
mendanci policji powiatowej i gminnej
oraz Stra¿y Miejskiej w Pruszkowie, radni
gminy Micha³owice obecnej i poprzed-
nich kadencji z przewodnicz¹cym Rady
Gminy Micha³owice obecnej kadencji S³a-
womirem Walendowskim, so³tysi wsi
i przedstawiciele zarz¹dów osiedli gminy

16 czerwca 2010 r., zosta³a ods³oniêta tablica pami¹tkowa ku czci
wieloletniego wójta gminy Micha³owice Romana Lawrence - przy rondzie
jego imienia.

W dniach 23-26.05.2010 roku jednostka OSP w Nowej Wsi zosta³a
przydzielona do pomocy w akcji przeciwpowodziowej na terenie gminy
G¹bin, pow. p³ocki.



Micha³owice, proboszczowie i wikarzy
gminy Micha³owice, przedstawiciele œro-
dowisk kombatanckich, przedstawiciele
olimpijczyków i paraolimpijczyków pod
przewodnictwem mecenasa, medalisty
olimpijskiego Ryszarda Parulskiego,
przedstawiciele firm dzia³aj¹cych na tere-
nie gminy Micha³owice, pracownicy Urzê-
du Gminy Micha³owice, dyrektorzy i pra-
cownicy jednostek organizacyjnych oraz
mieszkañcy gminy. 
- Wybór dzisiejszej daty zwi¹zany jest ze
zbli¿aj¹c¹ siê pierwsz¹ rocznic¹ œmierci
Romana Lawrence - powiedzia³ wójt gmi-
ny Micha³owice Krzysztof Grabka.- Chcia³-
bym wyraziæ ogromne zadowolenie, ¿e
tak licznie zgromadziliœmy siê, aby oddaæ
ho³d cz³owiekowi, który nie tylko pe³ni³
funkcjê wójta przez ponad 14 lat, anga¿u-
j¹c siê w sprawy naszej spo³ecznoœci, ale
przede wszystkim by³ cz³owiekiem o wiel-
kim sercu. 
- To symboliczne miejsce powsta³o z ini-
cjatywy przyjació³, radnych i mieszkañców
gminy, którzy - co pragnê szczególnie
podkreœliæ - s¹ jedynymi fundatorami ta-
blicy. 
Po wójcie Grabce g³os zabra³ przyjaciel

Romana Lawrence, przewodnicz¹cy Rady
Gminy Micha³owice I i II kadencji Dariusz
Korpetta: 
- Wójt Lawrence by³ inicjatorem, wspó³ini-
cjatorem i g³ównym realizatorem wielu
projektów, zbli¿aj¹cych gminê Micha³owi-
ce do Europy. To miêdzy innymi dziêki je-
go staraniom gmina przejê³a prowadze-
nie oœwiaty ju¿ w 1990 r., rozbudowa³a
i unowoczeœni³a trzy szko³y podstawowe
i wybudowa³a liceum ogólnokszta³c¹ce.

Dokoñczono program
wodoci¹gowania, rozpo-
czêto realizacjê i prak-
tycznie zakoñczono bu-
dowê sieci kanalizacji sa-
nitarnej, poprawiono
stan melioracji. 
- Dziêki jego staraniom
rozwija³y siê zespo³y
sportowe, dla których
bazê stanowi¹ trzy hale
i boiska sportowe przy
ka¿dej ze szkó³. 
- Czas, kiedy wype³nia³
mandat wójta gminy -
dwukrotnie z woli rady,
dwukrotnie z woli miesz-
kañców - by³ czasem realizacji trudnych
marzeñ i ambicji. Jego dzia³alnoœæ stwo-
rzy³a silne podstawy harmonijnego roz-
woju ca³ej gminy. 
- Gdy rok temu w maju, z okazji 19. rocz-
nicy powstania samorz¹du terytorialnego,
zaprosi³ do szko³y w Nowej Wsi radnych
wszystkich kadencji, zadawa³em sobie py-
tanie - dlaczego? Za rok przecie¿ bêdzie-
my obchodzili dwudziest¹: „okr¹g³¹”
rocznicê. Nie wiedzia³em wówczas, ¿e tak
naprawdê bêdzie to nasze po¿egnanie.

Abp Kazimierz Nycz, metropolita war-
szawski powiedzia³: - Wójta Romana Law-
rence zna³em 2 lata, od kiedy przyby³em
do metropolii warszawskiej. By³ wybitnym
cz³owiekiem. W tym miesi¹cu mija 10.
rocznica œmierci kap³ana i filozofa Józefa
Tischnera (zmar³ 28 czerwca 2000 r. -
przyp. red.). Tischner powtarza³, ¿e naj-
pierw jest cz³owiekiem, a dopiero póŸniej
ksiêdzem. Krytykowano go za to, ale on

odpowiada³, ¿eby zostaæ ksiêdzem, naj-
pierw trzeba byæ cz³owiekiem. Roman
Lawrence najpierw by³ cz³owiekiem, na-
stêpnie chrzeœcijaninem, a póŸniej wój-
tem.

Uroczystoœæ mia³a niezwykle uroczysty
charakter, ale jednoczeœnie by³a
spontaniczna. Przyszli na ni¹ koledzy z
dzieciñstwa (np. mo¿na by³o us³yszeæ: "z
Romkiem kopa³em pi³kê"), s¹siedzi,
znajomi, cz³onkowie Rady Osiedla
Micha³owice, do której nale¿a³ nim zosta³
wybrany wójtem, jego pracownicy. 

Tablicê ods³oni³a wdowa po wójcie
Jadwiga Lawrence, a poœwiêci³ abp
Kazimierz Nycz. 

W uroczystoœci uczestniczy³y poczty
sztandarowe kombatantów i szkó³ gminy
Micha³owice oraz orkiestra OSP z
Nadarzyna. 

Tekst: Stanis³aw Sza³apak
Zdjêcia: Stanis³aw Sza³apak, 

Marcin Walichnowski UG 
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WAKACJE, ACH WAKACJE
Uczniowie szkó³ doczekali siê upra-
gnionych wakacji. W koñcu mog¹
od³o¿yæ mundurki, teczki, zeszyty i...
odpocz¹æ od nauki. Na zabawê i re-
laks przyszed³ czas.

We wszystkich gminnych szko³ach za-
koñczenie roku szkolnego odby³o siê
w pi¹tek 25 czerwca. W tym dniu, ubrani
na galowo uczniowie ¿egnali siê ze szko³¹
na ponad 2 miesi¹ce. 

Na uroczystych apelach, na których
obecny by³ wójt gminy Micha³owice
Krzysztof Grabka, z ka¿dej klasy wyró¿nio-
no wzorowych uczniów, którym wrêczono
nagrody ksi¹¿kowe. Nastêpnie by³ czas na
krótkie wakacyjne przedstawienia, a póŸ-
niej spotkanie w salach, gdzie uczniowie
otrzymywali œwiadectwa i dyplomy. W po-
dziêkowaniu za wspólny rok szkolny wy-
chowankowie wrêczali kwiaty swym na-
uczycielom. 

Dla uczniów klas VI szko³y podstawo-
wej oraz gimnazjalistów z klas III by³o to
ostatnie spotkanie w swoim gronie. Dla
nich zakoñczenie roku szkolnego by³o za-

m k n i ê c i e m
pewnego eta-
pu nauki. 

Wczeœniej
zmagali siê ze
sprawdziana-
mi koñcowy-
mi, których
wyniki s¹
przepustk¹ do
n a s t ê p n y c h
szkó³. 
W gminie Mi-
cha³owice ,
w sprawdzia-
nie dla klas VI
u c z n i o w i e
osi¹gnêli œredni wynik 29,72, przy œred-
niej w powiecie pruszkowskim - 28,06,
w Warszawie - 29,06 oraz w ca³ym kra-
ju - 24,56. Podobnie gimnazjaliœci z naszej
gminy uzyskali rezultaty wy¿sze ni¿ w po-
wiecie czy Warszawie. Wynosi³y one odpo-
wiednio (czêœæ humanistyczna oraz mate-
matyczno-przyrodnicza razem): œrednia

gminy: 63,62, powiat - 59,78, Warsza-
wa - 62,84, woj. mazowieckie - 56,59. 

Wszystkim uczniom gratulujemy osi¹-
gniêtych wyników, gdy¿ w³o¿yli w nie wie-
le wysi³ku i pracy. Niech wakacje up³yn¹
ka¿demu pod znakiem odpoczynku,
a przed wszystkim uœmiechu i dobrej zaba-
wy. Do zobaczenia we wrzeœniu.

Opracowanie: Katarzyna Stygiñska UG
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Obawiano siê, ¿e w zabawie przeszkodzi
deszcz (ulewa, burza), jak zdarza³o siê w tym
roku podczas gminnych imprez, ale na
szczêœcie pogoda dopisa³a: œwieci³o s³oñce
i nie by³o upa³u. 

Dni Gminny Micha³owice - zaraz po go-
dzinie 14:00 - otworzy³ wójt gminy Micha³o-
wice Krzysztof Grabka. 

Chwilê póŸniej, na trawniku obok sceny,
Zak³ad Szkolenia Psów Witold Horban
w Pruszkowie zademonstrowa³ tresurê.
Swoimi umiejêtnoœciami popisywa³y siê: ber-
nardyñski pies pasterski Hesia, labrador czar-
ny Poker, labrador biszkoptowy Azi, jamnik
d³ugow³osy króliczy Cygan, nowa skotia Jaz-
da, dwa owczarki niemieckie Sara i Korada.
Psy wykonywa³y polecenia: siad, „noga”,
g³os, waruj… 

Najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³
„wystêp” psa obronnego Korady. Owczarek
z impetem rzuca³ siê na uzbrojonego w pa³-
kê instruktora. - Jak obroniæ siê przed psem
- zapyta³ ktoœ z publicznoœci. - Nale¿y znieru-
chomieæ i daæ mu coœ do gryzienia - odpo-
wiedzia³a instruktorka. 
- ¯eby wyszkoliæ psa, by umia³ tyle, ile psy,
które wyst¹pi³y przed pañstwem, potrzeba
3 lat - kontynuowa³a instruktorka. - Kurs
pierwszego stopnia trwa 3 miesi¹ce. Odby-
wa siê dwa razy w tygodniu. Psa mo¿na tre-
sowaæ w ka¿dym wieku. 
- Micha³owiczanie, micha³owiczanki, micha-
³owicz¹tka - krzycza³ ze sceny konferansjer
Marek Sobañski, który do Micha³owic przy-
jecha³ z Zielonej Góry razem z kabaretem
„Jurki”. 

Na scenie wystêpowa³y dzieci i m³odzie¿
z gminy Micha³owice. Swoje umiejêtnoœci
wokalne prezentowali uczniowie szkó³
w Micha³owicach i Nowej Wsi oraz zespó³
z Komorowa „Undiscovered Color”. „Bo
œwiat trzeba duszkiem piæ. Œwiat ma tyle
wspania³ych barw” - rozlega³ siê np. g³oœny
œpiew z g³oœników. Coraz bardziej rozbawio-
na publicznoœæ zastanawia³a siê, kto jako
uczeñ szko³y podstawowej lub gimnazjum
zast¹pi piosenkarsk¹ gwiazdê naszej gminy
Joasiê Karwack¹ (wychowanka nauczycielki
Zespo³u Szkó³ w Micha³owicach Aliny Stenc-
kiej w³aœnie koñczy pierwsz¹ klasê liceum

ogólnokszta³c¹cego w Warszawie). Wy-
stêpy taneczne zaprezentowa³y grupy
Klubu ZDROWIE „Sq³ad” i „Sq³adzik”
z Micha³owic oraz „Tedy Doom” i „ Krea
Dance” z Nowej Wsi. 

Na scenie zabrzmia³y te¿ s³owa w ró¿-
nych jêzykach (piosenkarze dosyæ czêsto
œpiewali po angielsku), ale równie¿ w te-

atralnych wystêpach -
dominowa³ w nich jêzyk
angielski. Czy¿by w Micha-
³owicach odbywa³ siê miê-
dzynarodowy festiwal te-
atralny? To do nauki jêzy-
ków obcych zachêcali na-
uczyciele
o r a z
uczniowie
ze szko³y
j ê z y k ó w
o b c y c h

„Early Stage”. 
- Piêknie by³o i w dodatku
po angielsku - skomento-
wa³ wystêp konferansjer. 

Jeœli zaœ chodzi o teatr,
to w sobotê 19 czerwca,
w³aœnie na Dniach Gminy
Micha³owice wydarzy³a siê
wa¿na rzecz: wyst¹pi³ teatr
osób niepe³nosprawnych
„Wielkie Jajo” ze spekta-
klem pt. „Moje, nie moje”.
Zespo³em tym opiekuje siê
stowarzyszenie K40. „Wiel-
kie Jajo” na przegl¹dzie te-
atrów dla niepe³nospraw-
nych, zorganizowanym
przez Annê Dymn¹ w Te-
atrze im. Juliusza S³owackie-
go w Krakowie, zajê³o III
miejsce. 
„Las pogodzony, spektakl
skoñczony, uk³ony, uk³ony,
uk³ony” - tak zabrzmia³y
ostatnie s³owa m³odych ak-
torów. 

Wreszcie przysz³a pora
na Kabaret „Jurki”. Kabaretowi aktorzy roz-
œmieszali publicznoœæ skeczami o polityce,
na³ogach, sytuacjach spo³eczno-rodzinnych. 

Joasia Karwacka zaœpiewa³a dwie pio-
senki, jedn¹ przed wystêpem gwiazdy Dni
Gminy Micha³owice Roberta Janowskiego.
Znawcy m³odych talentów oraz fani woka-
listki stwierdzili, ¿e œpiew Joasi jest coraz do-
skonalszy. 

O m³odzie¿owym zespole (m³odzie¿o-
wym - jak zosta³o to napisane na plakacie,
ale artystycznie jest to zespó³ ju¿ dojrza³y)
„Sen Zu” na pewno jeszcze us³yszymy i chêt-
nie go jeszcze pos³uchamy. Zaprezentowa³
on ambitny repertuar - przewa¿nie w³asny -

teksty z poetyckimi walorami i oryginaln¹
muzykê, a wszystko w charakterystycznej in-
terpretacji wokalistki i muzyków: utwory zo-
sta³y wykonane w sposób „zaanga¿owany”,
niekiedy w konwencji protest songu albo
w g³êboko liryczny. 

Na wystêp Roberta Janowskiego i jego
zespo³u t³umnie przybyli nie tylko mieszkañ-
cy naszej gminy, ale i oœciennych miejscowo-
œci. Piosenkarza nie trzeba przedstawiaæ:
œpiewa³ w pierwszym, legendarnym sk³adzie
zespo³u „Metro” i od lat niemal codziennie
prowadzi quiz muzyczny „Jaka to melodia? '
w Programie I TVP. 
Podczas wystêpu znanego wokalisty zaba-

wa osi¹gnê³a apogeum. Publicznoœci bardzo
podoba³o siê, jak Robert Janowski wykonuje
kolejne piosenki, ale nie tylko to. Artysta
prowadzi³ coœ w rodzaju konferansjerki swo-
jego programu: rozmawia³ z publicznoœci¹,
dowcipnie komentowa³ ró¿ne sytuacje, z mi-

DNI GMINY MICHA£OWICE
Po raz kolejny, w ramach Dni Gminy Micha³owice, 19 czerwca, w sobotê,
przy Zespole Szkó³ w Micha³owicach, odby³ siê festyn - pe³en atrakcji.
Wziê³y w nim udzia³ t³umy. 



MUZYCZNE KLIMATY W MICHA£OWICACH

W pierwszym koncercie goœciliœmy ar-
tystów œwiatowego formatu Vadima Brod-
skiego (skrzypce) i (organy), którzy zagrali
muzykê wielkich mistrzów: Bacha, Hean-
dla, Czajkowskiego, Rachmaninowa. Na
drugim koncercie mogliœmy us³yszeæ wyko-
nanie utworów muzyki powa¿nej na sak-
sofonie. Wyst¹pi³ u nas jeden z najs³ynniej-
szych saksofonistów na œwiecie Jörgen Pet-
tersson, a towarzyszy³ mu na organach
Bengt Tribukait. 

Na ostatnim koncercie w koœciele w Mi-
cha³owicach zabrzmia³ w sposób szczegól-
ny, g³êboki, z charakterystyczn¹ ciemn¹ bar-
w¹ mezzosopran Moniki Kolasy-Hladkie-
wicz, tym bardziej atrakcyjny, ¿e podkreœlany
akompaniamentem organów (Micha³ Sawic-
ki) oraz skrzypiec (Tomasz Go³êbiewski).

Od pocz¹tku w klimaty muzycznych
majów wprowadza Jacek Knadel. Opowia-
da on gawêdy o muzyce i muzykach;
z w³aœciw¹ sobie swobod¹, elokwencj¹
i erudycj¹. U³atwia zrozumienie form mu-
zycznych, epok muzyki, przedstawia muzy-
ków w historycznym kontekœcie, chêtnie
pos³uguj¹c siê anegdot¹. 
- Kiedy 8 lat temu w urzêdzie gminy spo-
tka³em ówczesnego wójta Romana Law-
rence, zaproponowa³em mu zorganizowa-
nie koncertów - powiedzia³ Zbigniew Szy-
mañski kierownik programowy micha³o-
wickich koncertów. - Dziêki wójtowi i ks.
Leonowi Firlejowi, proboszczowi parafii
Micha³owice-Opacz, muzyczne maje sta³y
siê tradycj¹ naszej gminy. Roman Lawrence

s³ucha³ koncertów siedz¹c w drugiej ³aw-
ce. Teraz w drugiej ³awce siedzi jego na-
stêpca wójt Krzysztof Grabka. Kontynuuje
on tradycje zapocz¹tkowane przez Law-
rence. Roman Lawrence odszed³ od nas
nagle… Gdy brakuje s³ów, niech zabrzmi
muzyka. 
- Œwiêtej pamiêci wójtowi Lawrence dedy-
kujê wszystkie koncerty tegorocznego, VII
Muzycznego Maja - zakoñczy³ wypowiedŸ
Zbigniew Szymañski. 

Koncert 1- Vadim Brodski (skrzypce)
i Roman Perucki (organy)

Zgromadzona w koœciele publicznoœæ
mia³a okazjê pos³uchaæ dwóch wybitnych
muzyków - skrzypka Vadima Brodskiego
oraz organisty Romana Peruckiego. Uro-
dzony w Kijowie a zamieszka³y w Rzymie
Vadim Brodski jest laureatem najwa¿niej-
szych konkursów skrzypcowych (im. Wie-
niawskiego, Paganiniego, Vargi), autorem
licznych nagrañ, koncertuj¹cym z najwiêk-
szymi orkiestrami œwiata. Roman Perucki,
profesor i by³y prorektor gdañskiej Akade-
mii Muzycznej, dyrektor Polskiej Filharmo-
nii Ba³tyckiej, organizator Miêdzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Organowej w Ka-
tedrze Oliwskiej i wielu innych wydarzeñ
muzycznych, nale¿y do najwybitniejszych
polskich wirtuozów organów. 

Na pocz¹tek Roman Perucki i Vadim
Brodski wykonali doskonale wszystkim
znane Ave Maria J. S. Bacha w opracowa-

niu Charles'a Gounoda oraz, na organach
solo, Preludium e-moll op. 24 nr. 9 Fryde-
ryka Chopina. Nastêpnie wykonawcy prze-
szli do utworów z XIX i XX wieku. Vadim
Brodski wykona³ utwór uwa¿any ze jedno
z najwiêkszych wyzwañ dla skrzypka -
skomponowany przez rywala Niccolo Pa-
ganiniego, romantycznego wirtuoza skrzy-
piec Heinricha Wilhelma Ernsta. Niech nie
zmyli nikogo niewinny tytu³ Ostatnia ró¿a
lata na skrzypce solo - utwór ten wymaga
najwy¿szej bieg³oœci technicznej, a zasto-
sowane w nim techniki robi¹ ogromne
wra¿enie. 

Przyk³adem niech bêd¹ fragmenty,
gdzie skrzypek jednoczeœnie gra smycz-
kiem, a drug¹ rêk¹, prócz przyciskania
strun, szarpie niektóre z nich palcami (piz-
zicato), nie wspominaj¹c niekoñcz¹cych siê
pasa¿y, niezwykle szybkich gam, potê¿nych
akordów - jest tam ca³e instrumentarium
trudnoœci technicznych dla skrzypka.

W trakcje wykonywania utworu dzwon
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W tym roku ju¿ po raz 7 w koœciele pw. WNMP w Micha³owicach odby³y siê 3 koncerty muzyki powa¿nej, w ramach
Muzycznego Maja w Micha³owicach. 

krofonem zeskakiwa³ ze sceny do publiczno-
œci... 
S³owem, potrafi³ nawi¹zaæ kontakt z pu-
blicznoœci¹ w sposób szczególny. 

Po wystêpie ustawi³a siê do niego spora
kolejka po autografy. Rozmawia³ tak¿e z Jo-
asi¹ Karwack¹ - pogratulowa³ jej umiejêtno-
œci wokalnych. 

Wystêpy trwa³y do zmroku. W miêdzy-
czasie, wokó³ sceny, na wybudowanych
z okazji Dni Gminy Micha³owic stoiskach,
dzia³o siê równie¿ bardzo du¿o. 

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Micha³owicach zorganizowa³ konkurs ry-
sunkowy dla dzieci i m³odzie¿y w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: do 10 lat i do 15 lat.
W kategorii do 10 lat I nagrodê otrzyma³a
Agata Materek, II - Marcin Gajda, III - Amelia
Borowy; w kategorii do 15 lat wygra³a Julia
G¹siorowska, drug¹ nagrodê otrzyma³a Pa-
trycja Brejnau, a trzeci¹ Zajno Tachadniewa. 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych w Micha-
³owicach, z siedzib¹ w Nowej Wsi, pod kie-
runkiem przewodnicz¹cej komisji Jadwigi Jo-
d³owskiej zorganizowa³a konkurs na has³o
promuj¹ce zdrowy styl ¿ycia pt. „W zdrowym
ciele zdrowy duch”. Zgodnie z regulaminem

w konkursie
wziê³y udzia³ ro-
dziny w trzyoso-
bowym sk³adzie:
jedna osoba do-
ros³a i dwoje
dzieci lub dwie
osoby doros³e
i dziecko. Has³a
zg³osi³o 19 ro-
dzin. Wygra³a ro-
dzina Matysia-
ków: Magdalena
i Ryszard oraz
El¿bieta Korale-
wicz, drugie
miejsce zajê³a ro-
dzina Koralewiczów: Les³aw, Ma³gorzata
i Marta, a trzecie rodzina Piotrowskich: Lu-
dwika, Wojciech i Aleksandra. 
Zwyciêskie has³o brzmi: „Zdrowo jedz, zdro-
wo pij, sport uprawiaj - d³ugo ¿yj”. 

Obok, na boisku szkolnym trwa³y mi-
strzostwa koszykówki ulicznej, czyli na jeden
kosz w kategorii 'otwartej' (open) oraz klas
szóstych. Wœród klas szóstych wygra³ zespó³
Piotra Soko³a, a w kategorii open zwyciê¿y³y
„Kaczory”. 

Dla zwyciêzców oraz wyró¿nionych w kon-
kursach przygotowane zosta³y cenne nagro-
dy. Wrêcza³ je wójt gminy Micha³owice
Krzysztof Grabka. 
Upominki otrzyma³y te¿ dzieci oraz m³odzie¿
wystêpuj¹ca na Dniach Gminy Micha³owice. 
Imprezê, po zapadniêciu zmroku, zakoñczy-
³o ognisko z przys³owiow¹ kie³bask¹.

Tekst: Stanis³aw Sza³apak
Zdjêcia: Stanis³aw Sza³apak, Katarzyna Stygiñska
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zegara koœcielnego zacz¹³ wybijaæ godzinê
ósm¹ - wówczas Vadim Brodski z wdziê-
kiem zawiesi³ grê, zastyg³ w bezruchu
z uniesionym smyczkiem, a kiedy wy-
brzmia³y uderzenia dzwonu, jak gdyby ni-
gdy nic, z uœmiechem kontynuowa³ inter-
pretacjê karko³omnie trudnego utworu. 

L¿ejszy nastrój pojawi³ siê zaœ w opra-
cowanej przez Ralpha Vaughna Williamsa,
kompozytora brytyjskiego pierwszej po³o-
wy XX wieku. 

Na bis s³uchacze us³yszeli Ave Maria
Franza Schuberta, które razem z pocz¹tko-
wym utworem Bacha-Gounoda utworzy³o
klamrê spinaj¹c¹ ten wspania³y koncert. 

Koncert 2 - Jörgen Pettersson (sakso-
fon) Bengt Tribukait (organy)

Jak wiadomo, saksofon kojarzy siê
z jazzem. Jednak Jörgen Pettersson na sak-
sofonie nie wykonuje utworów jazzowych,
ale gra muzykê powa¿n¹ - wspó³czesn¹,
w tym awangardow¹. Trudno o taki reper-
tuar, ale muzyk jest artyst¹ œwiatowego
formatu, wiêc kompozytorzy tworz¹ utwo-
ry specjalnie dla niego. 

W Micha³owicach odby³a siê œwiatowa
prapremiera. Po raz pierwszy zosta³ wyko-
nany utwór wspó³czesnego kompozytora
Kenta Olofsonna pt. „Acceacare” - na or-

ganach przez Bengta Tribukaita. Utwór ten
zosta³ skomponowany w dwunastodŸwiê-
kowej, atonalnej technice dodekafonicz-
nej. Podczas muzycznych majów muzyka
dodekafoniczna zabrzmia³a chyba po raz
pierwszy. Prowadz¹cy koncert Jacek Kna-
del, widocznie obawiaj¹c siê, ¿e publicz-
noœæ nie zaakceptuje tych „szorstkich”
dŸwiêków wykonanych na „konserwatyw-
nym” instrumencie, jakim s¹ organy, stara³
siê przekonywaæ do tej kompozycji. Jednak
utwór „Acceacare” spodoba³ siê sporej
czêœci s³uchaczy. 

Du¿o nie brakowa³o, a koncert zosta³-
by odwo³any. Maj 2010 r. przejdzie do hi-
storii jako wyj¹tkowo deszczowy. Ulewa
spowodowa³a, ¿e pod koniec wieczornej
mszy w Micha³owicach zosta³ wy³¹czony
pr¹d, co by³o jednoznaczne z tym, ¿e nie
mo¿na by³o zagraæ na organach. Zapada³
zmrok i w koœciele robi³o siê coraz ciem-
niej. Podjêto decyzjê, ¿e Jörgen Pettersson
zagra na saksofonie. Jednak kiedy muzyk
wykona³ dwa utwory, zosta³ w³¹czony
pr¹d i Bengt Tribukait móg³ usi¹œæ przy or-
ganach. Zagra³ m. in. utwory Bacha i Ha-
endla oraz opisany powy¿ej utwór Kenta
Olofssona. 

Koncert 3 - Monika Kolasa-Hladkie-
wicz - mezzosopran, Micha³ Sawicki -
organy oraz Tomasz Go³êbiewski -
skrzypce

Wystêpowi artystów towarzyszy³y
„efekty specjalne”. W tle by³o s³ychaæ bu-
rzê: pioruny i ulewê. Na chwilê, pr¹d zosta³
ca³kiem wy³¹czony. Na te kilka nut zamilk³y
organy, ale jakby nic siê nie sta³o, brzmia³
mocny, krystaliczny mezzosopran. 
Burza „gra³a” na oœwietleniu koœcielnego
wnêtrza. Na d³ugo wy³¹czy³o siê œwiat³o
w nawie g³ównej, pozosta³o tylko w nawie
bocznej, przy o³tarzu i chórze. W pewnym

momencie, przesta³ dzia³aæ mikrofon, kie-
dy o muzyce opowiada³ Jacek Knadel. 
Muzycy nie mieli wiêc ³atwego zadania. 

Na koncercie trzy razy zosta³ wykony
utwór pt. „Ave Maria”: Bacha (1685-
1750), Franza Schuberta (1797-1828) (jest
to najbardziej znana kompozycja tego
kompozytora) i Giulio Cacciniego (1550-
1618). 

Dominowa³ repertuar Jana Sebastiana
Bacha - prócz „Ave Maria” zosta³y wykona-
ne: aria „Erbarme dich” z pasji wg œw. Ma-
teusza, fantazja chora³owa „Komm Heili-
ger Geist” i fuga Es-dur nt. Trójcy Œwiêtej.
Zabrzmia³a te¿ muzyka Williama Boyce'a
(1711-1799) „Voluntary” d-moll, Julesa
Masseneta (1842-1912) medytacja z opery
„Thais”, Francesco Durante (1684-1755)
„Vergin, tutto amore” i Cesara Francka
(1822-1890) „Panic Angelicus”. 

Jacek Knadel, który prowadzi Muzycz-
ne Maje od pocz¹tku, podziêkowa³ organi-
zatorowi gminie Micha³owice oraz gospo-
darzowi koncertów ks. proboszczowi Le-
onowi Firlejowi - za to, ¿e rozumiej¹ po-
trzeby duchowe lokalnej spo³ecznoœci, or-
ganizuj¹c tak ambitne koncerty muzyki po-
wa¿nej. 

Tekst: Stanis³aw Sza³apak z wykorzystaniem
recenzji jednego z widzów koncertu. 

Zdjêcia: Stanis³aw Sza³apak 

OTWARTE OGRODY - KOMORÓW 2010
Od 22 maja do 6 czerwca 2010 r. na terenie gminy Micha³owice odbywa³ siê festiwal Otwarte Ogrody. Tradycj¹ ju¿
jest, ¿e w czasie trwania festiwalu w³aœciciele otwieraj¹ dla zwiedzaj¹cych swoje ogrody. Tegoroczny Festiwal na-
wi¹zywa³ do Roku Chopinowskiego. W ramach festiwalu odby³ siê „Salon Poezji” w Pêcicach, gra plenerowa „Œla-
dami Komorowa”, „Dzieciêcy salonik Sztuki” oraz „Spacer po Komorowie”. 

SALON POEZJI
Festiwal rozpocz¹³ Salon Poezji., zaty-

tu³owany „Chopin i Sand”. Fragmenty
ksi¹¿ki George Sand „Historie mojego ¿y-
cia” czyta³a Danuta Stenka. Na fortepia-
nie utwory Fryderyka Chopina gra³ Micha³
Pietrzak. Salon odby³ siê w dworku w Pê-
cicach. Dziêki uprzejmoœci w³aœciciela,

Marka Jutki-
wicza, Salon
goœci³ nie tyl-
ko w ogro-
dz i e -pa rku ,
ale równie¿
we wnêtrzach
pa³acu. 

Danuta Stenka czyta³a fragmenty
wspomnieñ pisarki przedstawiaj¹c jej
oœmioletni zwi¹zek z Fryderykiem Chopi-
nem. George Sand kocha³a siê, w m³od-
szym od siebie o 6 lat Chopinie. Fascyno-
wa³a siê jego muzyk¹. Przez kilka lat by³a
jego towarzyszk¹ ¿ycia, a pod koniec, gdy
kompozytor ju¿ ciê¿ko chorowa³, by³a je-
go opiekunk¹ i pielêgniark¹. Danuta Sten-
ka przeczyta³a równie¿ fragment mówi¹-
cy o ich wspólnej podró¿y i pobycie na
Majorce, gdzie Chopin komponowa³ pre-
ludia. 

Przed, a tak¿e po wstêpie artystów
mo¿na te¿ by³o ogl¹daæ, trwaj¹c¹ w pa-
³acu od kilku dni, wystawê ceramiki El¿-

biety Stanhope, pochodz¹cej z rodu Ma-
rylskich-£uszczewskich, dawnych w³aœci-
cieli Dworu Polskiego w Pêcicach. Obecnie
artystka mieszka w Anglii. 

W Salonie Poezji uczestniczy³ wójt gmi-
ny Krzysztof Grabka z ¿on¹ Gra¿yn¹. 

ŒLADAMI HISTORII KOMOROWA - gra
plenerowa

Tegoroczna gra by³a zatytu³owana:
„Komorów z ksi¹¿k¹ w kieszeni”. Do gry
zg³osi³o siê kilkanaœcie osób, uczestnicy
podzielili siê na cztery dru¿yny. Ich zada-
niem by³o odnalezienie, w jak najkrótszym
czasie, dziewiêciu punktów, ukrytych na
terenie Komorowa. W ka¿dym punkcie
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znajdowa³y siê informacje umo¿liwiaj¹ce
odpowiedzi na pytania oraz wskazówki
dotycz¹ce dalszej trasy. Pytania zadane
uczestnikom dotyczy³y min. podró¿y Ebe-
nezera Skrooge - bohatera opowiadania
„Opowieœæ wigilijna” Karola Dickensa,
liczby wagonów ci¹gniêtych przez loko-
motywê w wierszu Juliana Tuwima, czy
„Dzienników” Marii D¹browskiej. W trak-
cie gry bardzo pomocna by³a mapa Ko-
morowa, gdy¿ gra kierowa³a uczestników
do wielu punktów miejscowoœci. Podró¿
po Komorowie z ksi¹¿k¹ w kieszeni za-
koñczy³a siê w punkcie siedziby K40, przy
ulicy Berylowej. 

Zwyciêzc¹ gry plenerowej zosta³ Woj-
ciech Oksieñciuk. Drugie miejsce zajê³y
dzieci, którym pomagali rodzice, a trzecie
miejsce zajê³a czteroosobowa grupa ko-
morowskich licealistów. Wyró¿nieni
uczestnicy otrzymali nagrody - torby pe³-
ne niespodzianek. Natomiast wszyscy gra-
cze wrócili z wyprawy uœmiechniêci, do-
tlenieni i pe³ni energii. 

Na koniec organizatorki zapropono-
wa³y stworzenie w³asnej, subiektywnej
mapy Komorowa. Uczestnicy gry rysowali
na planie wa¿ne dla nich miejsca znajdu-
j¹ce siê w Komorowie. By³y to przede
wszystkich w³asne domy, ale tak¿e ka-
wiarnia Art-cafe, place zabaw, szko³a i lo-
dziarnia. 

DZIECIÊCY SALONIK SZTUKI
Salonik odby³ siê w ogrodach komo-

rowskiej biblioteki. Prowadzi³a go Kata-
rzyna Kiszewska, na instrumentach towa-
rzyszyli jej: Janek Tabêcki - pianino i Radek

Kiszewski - tr¹bka. Artyœci zachêcali dzieci
i rodziców do zabawy s³owem i muzyk¹.
W ciekawy sposób prezentowali wiersze
Jana Brzechwy, które prezentowali
w piêknej muzycznej aran¿acji. Wyst¹pi³a
równie¿ Aleksandra Justa, aktorka czyta³a
wiersze. 

Dzieciêcy Salonik Sztuki w du¿ej czêœci
poœwiêcony by³ Chopinowi. Kilka dni
wczeœniej og³oszony zosta³ w szkole kon-

kurs plastyczny zatytu³owany
„Chopin w ogrodzie”. W ogrodzie
biblioteki zaprezentowane zosta³y
najciekawsze prace. Pierwsze
miejsce zajê³a praca Jurka Masne-
go, drugie - Karoliny Palczuk, trze-
cie - Weroniki £oziñskiej. Autorzy
nagrodzonych prac otrzymali na-
grody. 

Kolejnym, bardzo atrakcyjnym
punktem saloniku by³ wystêp
dzieci z teatrzyku Kurtynka. Dzieci
zaprezentowa³y przedstawienie
„Preludium deszczowe”, w któ-

rym przybli¿a³y niektóre wydarzenia z ¿y-
cia kompozytora. Wystêpom dzieci towa-
rzyszy³a muzyka Fryderyka Chopina. Teatr
Kurtynka od wielu lat prowadz¹ nauczy-
cielki: Ewa Ciechomska i Ma³gorzata Paj¹-
czek. Wspó³pracuj¹ z dzieæmi z klas pierw-
szych, drugich i trzecich. M³odzi aktorzy
czêsto wystêpuj¹ w szkole uœwietniaj¹c
szkolne uroczystoœci. 

SPACER PO KOMOROWIE I KONCERT
Spacery po Komorowie, podczas trwa-

nia festiwalu Otwarte Ogrody, sta³y siê ju¿
tradycj¹. Ka¿dego roku coraz wiêcej osób

w nich uczestniczy. Tegoroczny spacer, jak
zwykle, rozpocz¹³ siê na stacji WKD w Ko-
morowie. Przewodnikiem by³ Zbigniew
Kowalewicz, który mieszka tu od urodze-
nia. Zanim spacerowicze wyruszyli, pan
Zbyszek przedstawi³ uczestnikom krótk¹
historiê miasta ogrodu, jak równie¿ przed-

stawi³ pierwsze mapy Ko-
morowa. Trasa wycieczki
przebiega³a min. Alej¹ Ma-
rii D¹browskiej i Alej¹ Sta-
rych Lip oraz ul. Chiopina,
gdzie na jednej z posesji
odby³ siê „Podwieczorek
u Chopina. Mazurek pie-
œni¹ krêcony”. By³ to pro-
gram artystyczny, który
przywo³ywa³ romantyczny
klimat salonów Warszawy
i Pary¿a. Widzowie mieli
okazjê us³yszeæ wykonywa-

n¹ na ¿ywo muzykê Fryderyka Chopina,
a tak¿e zapoznaæ siê z wieloma ciekawost-
kami na temat jego ¿ycia i twórczoœci. 
Dwie, bardzo uzdolnione sopranistki: Jo-
anna Trafas i Ewelina Moskal zabawia³y
publicznoœæ œpiewem i gr¹ aktorsk¹ wcie-
laj¹c siê miêdzy innymi w rolê Delfiny Po-
tockiej i Solange. Prowadz¹cym i narrato-
rem by³ Stanis³aw Dembski. W roli same-
go Chopina wyst¹pi³ œwietny, m³ody pia-
nista - Micha³ Œwiechowski. George Sand
zagra³a Katarzyna Lasota, a przyjaciela
Chopina - Denis Brzeziñski. Akompanio-
wa³a im trójka œwietnych muzyków. Na
skrzypcach gra³a Agnieszka Wenda, na
klarnecie Justyna Pi¹tkowska-Duraj, a na
fortepianie Daniel Zieliñski. Wszyscy arty-
œci stworzyli niecodzienn¹ atmosferê
i wprowadzili zebran¹ publicznoœæ w cza-
sy, kiedy ¿y³ i tworzy³ Fryderyk Chopin. 

Spacer po Komorowie i koncert
w ogrodzie nie zakoñczy³y festiwalu
Otwarte Ogrody. We wrzeœniu odbê-
dzie siê jeszcze, prze³o¿ony z 30 ma-
ja, koncert pieœni Chopina oraz spo-
tkanie z Ernestem Bryllem - goœciem
festiwalu. Organizatorem Otwartych
Ogrodów jest stowarzyszenie K40.
Festiwal wspó³finansuje gmina Mi-
cha³owice.

Tekst i zdjêcia: Beata Izdebska

GMINNY KONKURS 
“PRZY D�WIÊKACH CHOPINA”
W tym roku minê³a 200 rocznica urodzin Wielkiego Polaka - kompozytora - Fry-
deryka Chopina, dlatego rok 2010 zosta³ og³oszony Rokiem Chopinowskim.
Z tej okazji w ca³ym kraju odbywaj¹ siê liczne uroczystoœci, koncerty, wystawy
i konkursy. Tak¿e i nasza gmina w³¹czy³a siê w organizacjê uroczystoœci bêd¹-
cych wyrazem uznania dla talentu wielkiego polskiego romantyka.

Wójt Gminy Micha³owice - Pan Krzysz-
tof Grabka i Dyrektor Zespo³u Szkolno-
-Przedszkolnego w Nowej Wsi - Pani Ewa
Dymura, chc¹c podkreœliæ wk³ad œwiatowej

s³awy kompozytora w rozwój polskiej kul-
tury i sztuki, zorganizowali Gminny Kon-
kurs Recytatorski, Plastyczny i Literacki
oraz Grafiki i Animacji Komputerowej -

Tworzenie subiektywnej mapy Komorowa

Teatr Kurtynka
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„Przy dŸwiêkach Chopina” - przeznaczony
dla uczniów szkó³ podstawowych i gimna-
zjów. 

Uroczysty fina³ odby³ siê 14 maja br.
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w No-
wej Wsi. Dziêki nauczycielom muzyki we
wszystkich szko³ach pobrzmiewa³y dŸwiêki
utworów Chopina. Poloniœci, w ramach za-
jêæ pozalekcyjnych, przybli¿ali uczniom
osobowoœæ kompozytora, czytaj¹c i anali-
zuj¹c mniej i bardziej znane utwory literac-
kie o kompozytorze. Szczególnym zainte-
resowaniem m³odzie¿y gimnazjalnej cie-
szy³ siê film pt. „Chopin - pragnienie mi³o-
œci”, który ukazywa³ nieco inne, bardziej
¿yciowe, oblicze Wielkiego Polaka. Film,
wiersze, opowiadania i anegdoty zainspi-
rowa³y m³odych, zdolnych i pe³nych zapa-
³u twórców do podejmowania w³asnych,
nierzadko pierwszych prób literackich. Du-
¿ym uznaniem cieszy³y siê koncerty: „Cho-
pin na jazzowo” w wykonaniu filharmoni-
ków warszawskich, a tak¿e popis piani-
styczny jednego ze studentów Warszaw-
skiej Akademii Muzycznej. Obcowanie
z muzyk¹, portretami, a tak¿e wyjazdy do
¯elazowej Woli i innych miejsc pobytu
kompozytora - realne i wirtualne - inspiro-
wa³y dzieci i m³odzie¿ do tworzenia anima-
cji komputerowych, prezentacji multime-
dialnych i prac plastycznych pod okiem na-
uczycieli informatyków i plastyków, którzy
zorganizowali pokaz i wystawê prac. 

W pogodny nastrój uroczystoœci fina³o-
wych wprowadzi³y wszystkich dŸwiêki
Chopinowskiego „Preludium”, które zagra-
³a Agata Flis - uczennica klasy Ia Gimna-
zjum w Nowej Wsi. Nastêpnie Pani Dyrek-
tor powita³a zgromadzonych goœci i po
krótkim przemówieniu odda³a g³os laure-
atom I miejsc Konkursu Literackiego.
Byli to uczniowie Gimnazjum w Nowej
Wsi: Ola Go³aszewska z kl. IIa- w kat. esej,
£ukasz Loska - kl. Ib w kat. wiersz i Kasia
Pi¹tkowska z kl. IIIc - w kat. opowiadanie
twórcze. 
Odczytali oni swoje prace, dziêki czemu
przybli¿yli wszystkim widzom postaæ Fry-
deryka Chopina. 

Uczniowie z niecierpliwoœci¹ oczekiwali
na spektakl teatralny pt. „Balladyna
przy dŸwiêkach Chopina”; przygotowy-
wany wczeœniej przez cz³onków ko³a te-
atralnego z klas IIa i Ia, na podstawie trage-
dii J. S³owackiego, wed³ug scenariusza
i w re¿yserii pani Doroty Planety. Uczniowie
klasy Ia we wstêpie do „Balladyny” opowie-

dzieli wszystkim „Krótk¹ historiê pew-
nej znajomoœci”, wyjaœniaj¹c, sk¹d wzi¹³
siê pomys³ po³¹czenia utworów dwóch wy-
bitnych polskich romantyków: wieszcza
i kompozytora. Po³¹czenia, które jak siê
póŸniej okaza³o, by³o bardzo dobrym po-
mys³em. Ró¿norodna muzyka Fryderyka
Chopina stanowi³a doskona³e t³o wydarzeñ
i uczuæ wyra¿anych gestem i s³owem przez
m³odych aktorów i by³a jedn¹ z odpowie-
dzi na pytanie: dlaczego Chopin i S³owac-
ki? Warto dodaæ, ¿e opracowanie muzycz-
ne spektaklu przygotowa³a zupe³nie sa-
modzielnie uczennica z klasy Ia - Agata
Flis, która graj¹c na pianinie podczas in-
scenizacji, zainteresowa³a wszystkich mu-
zyk¹ Chopina. W przedstawieniu udzia³
wziêli: Ada Niewiadomska, Ada Gregorek,
Aneta Karczmarczyk, Hubert Dêbski, Do-
minika Matysiak, Kasia Lorenc, Pawe³ Ak-
samit, Kuba Szymañski, Patrycja Protasiuk
oraz Karolina Tutaj, Karol Jaworski, Micha³
Makowiecki i Magda Pi³asiewicz. Wszyscy
odegrali swoje role perfekcyjnie. 

W przerwie miêdzy dwoma aktami
Ania Kukwa i Ola Jasiñska z klasy IIa po-
przez taniec wspó³czesny zaprezentowa³y
„Historiê Balladyny” przy muzyce
Chopina. Kto wie, czy przysz³oby nam do
g³owy, ¿e mo¿liwe jest takie po³¹czenie:
Chopin, S³owacki i taniec wspó³czesny,
gdyby nie obchody Roku Chopinowskiego
w szkole? 

W opinii wielu widzów by³a to szkolna
premiera na wysokim poziomie. Po³¹cze-
nie muzyki Chopina, tekstu S³owackiego,
niemal¿e profesjonalna gra m³odych akto-
rów i piêkna scenografia skupi³y uwagê
publicznoœci i zosta³y na zakoñczenie na-
grodzone gromkimi brawami i s³owami
uznania od Pani Dyrektor. 

LAUREACI KONKURSÓW GIMNAZJUM
Konkurs Literacki 

w kategorii wiersz 
- II miejsce - Patrycja Protasiuk - kl. IIa No-

wa Wieœ, 
- III miejsce - Basia Kubiak - kl. IIIc Nowa

Wieœ, 
- wyró¿nienia: Aleksandra P³oska - kl. Ic

Nowa Wieœ; Paulina W³odek -IIIb Nowa
Wieœ, Iza Kaczyñska- Komorów

w kategorii opowiadanie i esej 
- II miejsce - Pawe³ Planeta - kl. IIIc - Nowa

Wieœ
- III miejsce - Zosia Utri - kl. IIb - Nowa Wieœ
- wyró¿nienia: Krystyna Filcek - Komorów,

Ada Karbowiak - Nowa Wieœ

Konkurs Recytatorski 
- I miejsce - Patrycja Protasiuk - Nowa Wieœ

- II miejsce - Alicja Tokarska - Nowa Wieœ
- III miejsce - Weronika Wierzbowska - Ko-

morów
- wyró¿nienie - Weronika Fornalik - Nowa

Wieœ

Konkursu Grafiki i Animacji
Komputerowej 
- I miejsce - Rafa³ Go³os -IIIb, Moni-

ka Rzepa IIIc - Nowa Wieœ
- II miejsce - Pawe³ K³apsa IIIb, Ania

Wrzeszcz - IIIb, Ula Bojanowska -
IIIa 

- III miejsce - Patrycja Karbowiak
IIIa, Basia Kubiak IIIc - Nowa Wieœ

- Wyró¿nienia: Ola Go³os, Pawe³ Le-
wek, Ola Filimon, Karolina KaŸ-
mierak, Paulina W³odek, Pawe³
Rumniak, Ania W¹grodzka, Kon-
rad Tyszko, Kasia Pi¹tkowska, Ku-
ba Wojewódzki. 

Konkursu Plastyczny  
„Ilustracja do utworu muzycznego Fry-
deryka Chopina”
- I miejsce Julia Kosk kl Ia
- II miejsce Natalia £owczak kl Ib Komorów
- III miejsce Iwona Polesinek kl Ib i Izabela

Kaczyñska IIIa Komorów
„Portret Fryderyka Chopina” 
- I miejsce Kinga Jadacka IIIc Micha³owice

i Klaudia Jasiñska IIIa 
- II miejsce Dominik D¹bek kl IIb Micha³owice



ROZEŒMIANE, KOLOROWE BUZIE

Atrakcji by³o multum. 
Pierwsz¹ czêœæ imprezy - sportow¹ -

prowadzi³a krowa Muæka z Podlasia, a po-
magali jej: Stokrotka (rozdawa³a prezenty
oraz nagrody), Pszczó³ka oraz ogrodnik Pan-
kracy. Poza placem zabaw, przy torach ko-
lejki WKD kucyk wozi³ dzieci. 

Krowa Muæka organizowa³a imprezê za
imprez¹. Po raz pierwszy odby³y siê igrzyska
olimpijskie Opaczy w rzucaniu krow¹ na od-
leg³oœæ, tzn. maluchy rzuca³y maskotkami-
-przytulankami krów. Ogrodnik Pankracy
oburzy³ siê: - Pozwalasz rzucaæ swoimi sio-
strami?! - One to uwielbiaj¹, bo to s¹ lataj¹-
ce krowy - odpowiedzia³a Muæka. 
Lata³y tylko krowy. Paj¹ki - ogromne, ale ja-
kieœ takie sympatyczne - jeŸdzi³y na kó³kach
w slalomie, prowadzone przez dzieci. To
zdaje siê nie by³a ju¿ dyscyplina olimpijska,
ale dzieci zdoby³y w niej mnóstwo nagród-
-prezentów. 

Dzieci przechodzi³y te¿ - na wyœcigi -
przez linowy most. By³a to jednak bezpiecz-
na dyscyplina, most nie wisia³ nad przepa-
œci¹. Nale¿a³o przek³adaæ trzy deszczu³ki
i przejœæ nimi, do mety. 

Po raz pierwszy odby³y siê mistrzostwa
Opaczy w przeci¹ganiu liny. Dru¿yna pañ
wygra³a z dru¿yn¹ panów, ale dlatego ¿e
dru¿ynie pañ pomogli panowie. Podobno
pozwala na tak¹ pomoc regulamin tej dys-
cypliny. 

Dzieci konstruowa³y karmniki. Pozwala-

³y sobie malowaæ twarze na: buzie, buziacz-
ki oraz paszcze i paszczêki - niby przeraŸli-
we, ale tym bardziej sympatyczne, bo kolo-
rowe. 

W drugiej czêœci festynu - artystycznej -
prowadzenia programu podj¹³ siê wójt gmi-
ny Krzysztofa Grabka, który okaza³ siê zna-
komitym konferansjerem. 

Dziêki talentom osób wystêpuj¹cych na
scenie w niedzielê Opacz Kolonia sta³a siê
kulturaln¹ stolic¹ gminy Micha³owice. 
Gwiazd¹ by³a Joanna Karwacka - ta-
lent wychowany przez nauczycielkê
Zespo³u Szkó³ w Micha³owicach Alinê
Stenck¹. Teraz Joasia jest uczennic¹
pierwszej klasy liceum ogólnokszta³-
c¹cego, ale daje siê namówiæ na wy-
stêpy w naszej gminie. W niedzielê
w Opaczy zaœpiewa³a siedem piose-
nek. Zachwyci³a publicznoœæ wykona-
niem i zebra³a mnóstwo braw. 
Jako podopieczne Aliny Stenckiej za-
œpiewa³y te¿ (w duecie) Marta Koc
i Kinga Gaj. 
Wyst¹pi³y dwa chóry Opaczy Kolonii: doro-
s³ych oraz dzieci i m³odzie¿y, prowadzone
przez Renatê W³odarek. 

Mnóstwo braw zebra³y - za œpiew i re-
cytacjê - maleñka Zosia i jej starsza siostra
Madzia Kowalczykówne. Z doros³ych wyko-
nawców najbardziej podoba³ siê, akompa-
niuj¹cy sobie na gitarze Jacek WoŸniczko. 
Na boisku zatañczy³ zespó³ „Sq³adzik”

Dzieñ Dziecka na placu zabaw w Opaczy Kolonii - w niedzielê, 23 maja - uda³
siê znakomicie, mimo i¿ deszcz kilkakrotnie próbowa³ przestraszyæ dzieci
oraz ich opiekunów (raz nawet la³o „jak z cebra”). 
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„Miejsca zwi¹zane Fryderykiem Cho-
pinem”
- I miejsce Dagmara Walczak kl Ia Micha³o-

wice
- II miejsce Patrycja Karbowiak kl IIIa Nowa

Wieœ
- wyró¿nienia dla Gabrysi Domaradzkiej z kl

I b i Pauliny Winterot z kl IIb z Micha³owic

LAUREACI KONKURSÓW 
SZKO£Y PODSTAWOWE

Konkurs Plastyczny „Miejsca zwi¹za-
ne z Fryderykiem Chopinem”
- I miejsce Jakub Ko³odziejak kl VIc Komo-

rów
- II miejsce Julia Michalska kl VIc Micha³o-

wice
„Ilustracja muzyczna do utworu Cho-
pina”
- I miejsce Magdalena Dunicz Komorów
- II miejsce Julia Rycerska kl VIa Micha³owice
- III miejsce Jagoda Krupa kl VIa Micha³owice
„Portret Fryderyka Chopina”
- I miejsce Julia GluŸniewicz kl V Nowa

Wieœ
- II miejsce Julia Korycka kl IVa Micha³owi-

ce i Maciek Kosiñski kl Vc Komorów
- III miejsce Magda Grudzieñ kl Vb Komo-

rów, Weronika Sawicka kl IVa Nowa Wieœ,
Julia Reklewska klVIa Komorów

- Wyró¿nienie specjalne dla Zosi Pilich z kl
IVa w Nowej Wsi za przestrzenny projekt
pomnika Fryderyka Chopina (rzeŸba).

Konkurs Recytatorski 
Klasy IV - VI
- I miejsce - Teresa Tomczak kl. V Nowa

Wieœ
- II miejsce - Julia Tokarska kl. IVb Nowa

Wieœ
- III miejsce - Kacper Leœniewski kl. VI no-

wa Wieœ
Klasy I - III
- I miejsce - Monika Gurak kl. IIa Nowa

Wieœ
- II miejsce - Karolina Fornalik kl. IIIb No-

wa Wieœ
- III miejsce - Ala Jasiñska kl. IIIa
- Wyró¿nienie - Ma³gorzata Jêdral kl. IIIa

Konkurs Literacki 
Klasy IV - VI
- I miejsce - Maciek Koz³owski Nowa Wieœ
- II miejsce - Wioletta Wierzbicka Nowa

Wieœ
- Wyró¿nienie - Julia Tokarska Nowa Wieœ
Klasy I - III
- I miejsce - Kaja Jaguœ IIIa Nowa Wieœ
- II miejsce - Gabrysia Loska IIIb Nowa

Wieœ
- III miejsce - Ma³gorzata Jêdral IIIa Nowa

Wieœ
- Wyró¿nienie Marysia K³usek IIIa

Konkurs Grafiki Komputerowej
- I miejsce - Jagoda Maciak i Maciej Sob-

czyñski
- II miejsce - Micha³ Szmyd
- Wyró¿nienia: Micha³ Niewiadomski, Lu-

dwika Piotrowska, Kacper Leœniewski

Wójt Gminy Micha³owice wrêcza³ na-
grody laureatom wszystkich konkursów
przy dŸwiêkach muzyki Chopina, a t³o sta-
nowi³y barwne prezentacje prac najm³od-
szych uczniów. 

Na zakoñczenie uroczystoœci organiza-
torzy Gminnego Konkursu podziêkowali
wszystkim dyrektorom szkó³ i nauczycie-
lom, wrêczaj¹c im pami¹tkowe dyplomy
i ksi¹¿ki. Kilka minut trwa³ jeszcze koncert
„na ¿ywo” podczas którego ka¿dy, kto
potrafi³, móg³ zagraæ na pianinie dowolny
utwór Chopina. 

Kolejny etap konkursu - miêdzyg-
minny, odbêdzie siê jesieni¹ tego ro-
ku. Przyst¹pi¹ do niego wszyscy lau-
reaci Gminnego Konkursu.

Dorota Planeta - gimnazjum  Nowa Wieœ

z Klubu ZDROWIE, pod kierunkiem Doroty
('Dorotki') Jastrzêbskiej. Jak podkreœli³ prezes
tego klubu Jaros³aw Gajek, tydzieñ temu
„Sq³adzik” zaj¹³ trzecie miejsce w wojewódz-
twie mazowieckim, na przegl¹dzie artystycz-
nym w Ursusie. 

Festyn finansowany by³ z Funduszu So³ec-
kiego Opaczy Kolonii oraz przez gminê Micha-
³owice. 

Zosta³ przygotowany przez spo³eczników
pod kierunkiem so³tys Opaczy Kolonii Gra¿yny
Grabki, w tym przez radne Annê Kamiñsk¹
i El¿bietê Zawadzk¹, zaœ pomagali nie tylko
mieszkañcy, ale tak¿e np. so³tys Micha³owic
Wsi Józef Tatar. 

Dziêki mi³ej wspó³pracy Rady So³eckiej
z firmami mieszcz¹cymi siê na terenie Opaczy
Kolonii, bezp³atnie przekazano kie³baski na
grilla, s³odycze oraz lody. 

Bawiono siê znakomicie, ale pamiêtano
o powodzianach - przy bezp³atnym grillu ka¿-
dy móg³ wrzuciæ do skarbonki 'kilka groszy' na
rzecz poszkodowanych w powodzi. 

Tekst i zdjêcia: Stanis³aw Sza³apak
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ZAWODY WÊDKARSKIE
Nad Smugiem w Nowej Wsi
odbywa³y siê zawody wêd-
karskie. W jednych zawodach
rywalizacja odbywa³a siê po-
miêdzy doros³ymi, w drugich
- szanse na z³owienie naj-
wiêkszej ryby mia³y dzieci
i m³odzie¿.

W zawodach dla doros³ych ry-
walizowa³o 18 zawodników. Przy-
by³o te¿ wielu kibiców, mi³oœni-
ków wêdkarstwa. Obecny by³
wójt gminy Micha³owice Krzysz-
tof Grabka. Jak zawsze, nad prze-
biegiem ca³oœci czuwa³ prezes
klubu Grzegorz Sa³kiewicz. 

Zawodnicy po zajêciu swoich
stanowisk przez trzy godziny cier-
pliwie czuwali przy wêdkach.
W tym roku ³owiono g³ównie kar-
pie, amury i jazie. 

Zgodnie z regulaminem za-
wodów, ka¿dy 1 gram ryby to
1 punkt dla wêdkarza. Najwiêk-
sze okazy mia³y ponad dwa kilo-
gramy. 

Zwyciêzc¹ zosta³ Janusz
Warsztocki, który uzyska³ 11 899
punktów, a wiêc z³owi³ prawie 12
kilogramów ryb. 
KLASYFIKACJA KOÑCOWA: 
- I miejsce - Janusz Warsztocki 11

899 pkt. 
- II miejsce - Bogus³aw Kujawa

9951 pkt. 
- III miejsce - Grzegorz Bigosiñski

8136 pkt. 
- IV miejsce - Stanis³aw Ga³ka

7084 pkt. 
Rywalizacja wêdkarska dla naj-

m³odszych zosta³a zorganizowana
z okazji Dnia Dziecka. Wystarto-
wa³o dziesiêciu zawodników -
uczniów szko³y podstawowej
i gimnazjum w Nowej Wsi. Zwy-
ciêzc¹ niedzielnych zawodów by³
Patryk Krajewski, który z³owi³ jede-
naœcie ryb, drugie miejsce zajê³a
Marta Grobelana i trzecie - Wero-
nika Pêkala. Zwyciêzcy otrzymali
nagrody - sprzêt do wêdkowania. 

Z³owiona ryba zosta³a zwa¿o-
na, a nastêpnie wraca³a do stawu. 

Najlepsi zawodnicy zawodów
zostali uhonorowani pucharami,
dyplomami i nagrodami. Wrêcza³
je wójt Krzysztof Grabka. Dodat-
kowo wszyscy uczestnicy m³o-
dzie¿owej konkurencji byli czêsto-
wani s³odyczami, które ufundo-
wa³a gmina. Zwyciêzcom gratulu-
jemy. 

Tekst: Beata Izdebska i Anna Tyszko

WITAMY NOWYCH
MIESZKAÑCÓW

Konstanty Opas
zamieszka³y:
Nowa Wieœ, 
ur. 02.04.2010 r.
waga: 3350 g,
wzrost: 55 cm.

Konrad Ochman
zamieszka³y: Nowa Wieœ, 
ur. 02.04.2010 r., 
waga 3120 g, 
wzrost 52 cm.

Franciszek Rzepiela
zamieszka³y:
Komorów; 
ur. 02.05.2010 r. 
waga 3080 g, 
wzrost 54 cm.

WIELKIE SPRZ¥TANIE ŒWIATA
Ju¿ po raz czwarty zosta³o zorganizowane wspólne sprz¹tanie najbli¿sze-
go otoczenia. W tym roku najliczniej stawili siê mieszkañcy Granicy. Sprz¹-
tali swoje s¹siedztwo i las, a tak¿e teren przyleg³y do szko³y w Nowej Wsi.
Wieczorem uczestnicy wspólnego sprz¹tania spotkali siê przy ognisku. 

Ju¿ po raz czwarty zosta³o zorganizo-
wane wspólne sprz¹tanie najbli¿szego
otoczenia. W tym roku najliczniej stawili
siê mieszkañcy Granicy. Sprz¹tali swoje s¹-
siedztwo i las, a tak¿e teren przyleg³y do
szko³y w Nowej Wsi. Wieczorem uczestni-
cy wspólnego sprz¹tania spotkali siê przy
ognisku. 

Wspólne sprz¹tanie najbli¿szego oto-
czenia, zorganizowane przez Stowarzysze-
nie Las Rangers i Martê £ukaszewicz, nie-
przypadkowo odby³o siê w ostatni week-
end kwietnia. 
W tych bowiem dniach obchodzony by³
w Polsce, ju¿ po raz dziesi¹ty, Dzieñ Ziemi.
Prowadzona by³a w Warszawie akcja zbiór-
ki zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektro-
nicznego oraz baterii. Odby³ siê równie¿
piknik na Polu Mokotowskim. Natomiast
u nas odby³o siê wielkie sprz¹tanie. 

Plastikowe worki do zbierania œmieci
od rana by³y rozdawane przed szko³¹
w Nowej Wsi, przy przystanku kolejki WKD
w Nowej Wsi i pod lasem przy zbiegu ulicy
Skoœnej i Dêbowej. Po zakoñczeniu akcji
sprz¹tania wynajêty samochód zebra³

wszystkie worki ze œmieciami. W sprz¹ta-
niu uczestniczy³y ca³e rodziny. I taka jest
idea organizatorów akcji, aby uczyæ dzieci,
¿e najbli¿sze otoczenie, to nie tylko pokój
czy dom, ale miejsce - okolica, w której
mieszkamy. - Czasem w¹tpiê, gdy wiedzê,
¿e zamo¿ni ludzie wywo¿¹ do lasu skoszo-
n¹ trawê i suche liœcie. Potem czuæ w lesie
zgnilizn¹. Spokojnie t³umaczê - mówi Mar-
ta £ukaszewicz - ¿e las nie poradzi sobie,
z tak¹ iloœci¹ organicznych odpadów, ¿e
warto za³o¿yæ na terenie w³asnej posesji
kompostownik. I zaraz dodaje, ¿e
jest to trudna rola, pouczaæ doro-
s³ego. Dlatego uwa¿a, ¿e œwiado-
moœæ ekologiczn¹ trzeba zaszcze-
piaæ w dzieciach, tak by w doros³e
¿ycie wesz³y jako osoby wra¿liwe
i œwiadome, ¿eby dba³y o otocze-
nie, sortowa³y œmieci i umiejêtnie
gospodarowa³y odpadami orga-
nicznymi. Dodaje te¿, ¿e: „w Gra-
nicy mieszkaj¹ wspaniali ludzie,
którzy ka¿dego roku wraz ze swo-
imi dzieæmi sprz¹taj¹ las i okolicê.
Razem sprz¹tamy, lubimy siê

i dziêki temu jest nam w ¿yciu ³atwiej uwierzyæ
w drugiego cz³owieka”. -  mówi Marta £uka-
szewicz ze Stowarzyszenia Las Rangers. 

Wieczorem, uczestnicy akcji spotkali przy
ognisku, które zorganizowali na terenie przyle-
g³ym szko³y w Nowej Wsi. Wczeœniej jednak
przywiesili pami¹tkow¹ tablicê informuj¹c¹, ¿e
w tym miejscu odby³o siê sprz¹tanie. Potem by³
czas na rozmowy i pieczenie kie³basy oraz stra-
¿acki ¿urek. 
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ za pomoc

i wsparcie wójtowi gminy Krzysztofowi Grabce. 
Wszyscy uczestnicy akcji sprz¹tania otrzy-

mali pami¹tkowe czapki, otrzymali je równie¿
ci, którym w tym roku nie wysz³o sprz¹tanie.
Oni zapewniali, ¿e w przysz³ym roku przy³¹cz¹
siê do akcji sprz¹tania lasu i najbli¿szej okolicy.
Do zobaczenia w przysz³ym roku!

Tekst i zdjêcia : Beata Izdebska



Uchwa³a Nr XLII/287/2010
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Micha³owice za 2009 rok i udzielenia absolutorium

Wójtowi Gminy Micha³owice.

Uchwa³a Nr XLII/288/2010
w sprawie wyra¿enia woli przyst¹pienia Gminy Micha³owice do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Bezpieczeñstwo
energetyczne Gminy Micha³owice - partnerstwo, œrodowisko, innowacje” wspó³finansowanego w ramach IV Priorytetu

RPOWM - Dzia³anie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka".   

Uchwa³a Nr XLII/289/2010
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Bud¿etowej na rok 2010 Gminy Micha³owice Nr XXXVIII/262/2009.

Uchwa³a Nr XLIII/290/2010
w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczaj¹cy rok bud¿etowy.

Uchwa³a Nr XLIII/291/2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy S³ubice po³o¿onej na terenie Województwa Mazowieckiego

Uchwa³a Nr XLIII/292/2010
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Bud¿etowej na rok 2010 Gminy Micha³owice Nr XXXVIII/262/2009.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy
Micha³owice za 2009 rok Rada Gminy udzielila absolutorium

Wójtowi Gminy Micha³owice.

Rada Gminy wyrazi³a wolê przyst¹pienia Gminy Micha³owice do
realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Bezpieczeñstwo
energetyczne Gminy Micha³owice - partnerstwo, œrodowisko,
innowacje" planowanego do wspó³finansowania w ramach IV

Priorytetu RPO Województwa Mazowieckiego - Dzia³anie 4.3.
Ochrona powietrza, energetyka", obejmuj¹cego zakup i
instalacje zestawów kolektorów s³onecznych dla mieszkañców
gminy.

Rada Gminy dokona³a przesuniêæ œrodków pomiêdzy zadaniami
bud¿etu gminy. Zmniejszono o kwote 35 000 z³ wydatki na
przebudowê ul. Szkolnej  wraz z odwodnieniem w Micha³owicach

i z t¹ kwot¹ wprowadzono nowe zadanie - bezpieczeñstwo
energetyczne Gminy Micha³owice - opracowanie studium
wykonalnoœci i programu funkcjonalno - u¿ytkowego.

UCHWA£Y RADY GMINY MICHA£OWICE PODJÊTE NA XLII, XLIII i XLIV SESJI

Rada Gminy wyrazi³a  zgodê na zawarcie przez Gminê Micha³owice
- Szko³ê Podstawow¹ w Micha³owicach, umowy na okres
przekraczaj¹cy rok bud¿etowy w zakresie dostawy us³ug dostêpu do
Internetu „Edukacja z Internetem - DSL Bis” oraz us³ug
telefonicznych telefonii stacjonarnej.

Zaanga¿owanie œrodków finansowych ustalono nastêpuj¹co:
1)  w 2011 r. do kwoty - 4.000,00 zl (s³ownie z³otych: cztery tysi¹ce),
2)  w 2012 r. do kwoty - 4.000,00 zl (s³ownie z³otych: cztery tysi¹ce).
�ród³em finansowania zobowi¹zañ bêd¹ dochody w³asne bud¿etu
Gminy.

Podjêto decyzjê o udzieleniu pomocy finansowej w wysokoœci
70 000 z³ gminie S³ubice dotkniêtej klêsk¹ powodzi, po³o¿onej
na terenie Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na
usuwanie skutków powodzi w ramach zadania „Remont szko-

³y”. Szczegó³owe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz
przeznaczenia i zasady rozliczenia œrodków okreœlone zostan¹
w umowie pomiêdzy gminami.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Szanowni Mieszkañcy gminy Micha³owi-
ce uprzejmie informujemy, ¿e w dniach
1 wrzeœnia 2010 - 31 paŸdziernika 2010
na terenie gminy zostanie przeprowa-
dzony powszechny spis rolny 2010.

Spis dotyczy³ bêdzie gospodarstw rolnych
osób fizycznych i prawnych oraz jednostek or-
ganizacyjnych nie maj¹cych osobowoœci praw-
nej. Spisem zostan¹ objête: 
- ogólna charakterystyka gospodarstwa rolne-
go - uwzglêdniaj¹ca cechy adresowe siedziby
u¿ytkownika i siedziby gospodarstwa rolnego
(m.in. informacje o u¿ytkowniku gospodar-
stwa, opisanie struktury w³asnoœciowej u¿yt-
ków rolnych, dzia³alnoœci rolniczej i innej ni¿
rolnicza prowadzonej w gospodarstwie rol-
nym). 
- u¿ytkowanie gruntów i powierzchnia zasie-
wów - informacje o ogólnej powierzchni grun-
tów gospodarstwa, w podziale na kategorie
u¿ytkowania oraz powierzchni zasiewów po-
szczególnych upraw rolnych, 
·zwierzêta gospodarskie - stan liczebnoœci
i struktura pog³owia zwierz¹t gospodarskich
poszczególnych gatunków, 
- ci¹gniki, maszyny rolnicze i urz¹dzenia - dane

o liczbie ci¹gników w³asnych i wspólnych,
w podziale na klasy mocy silnika oraz liczbie
wybranych maszyn i urz¹dzeñ rolniczych, 
- zu¿ycie nawozów - dane w czystym sk³adni-
ku o iloœci stosowanego nawo¿enia mineralne-
go, wapniowego oraz nawo¿enia organiczne-
go pochodzenia zwierzêcego, 
- pracuj¹cych w gospodarstwie rolnym - infor-
macje o wielkoœci i strukturze zasobów pracy
w rolnictwie (uwzglêdniane bêd¹ wszystkie
osoby wykonuj¹ce pracê w gospodarstwie rol-
nym w ci¹gu 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych ba-
danie), 
- struktura dochodów gospodarstwa rolnego
z u¿ytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz
korzystanie z programów wsparcia dla rolnic-
twa - informacje o dochodach z tytu³u prowa-
dzenia rolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, po-
zarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, pracy
najemnej, emerytur i rent oraz innych Ÿróde³
niezarobkowych poza emerytur¹ i rent¹, o fak-
cie korzystania przez gospodarstwo z p³atno-
œci do gruntów ornych i programów wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich, 
- metody produkcji rolniczej (wp³yw rolnictwa
na œrodowisko) - m.in. informacje o metodach

uprawy gleby, zabezpieczania gleby przed wyp³uki-
waniem sk³adników pokarmowych, zabiegach prze-
ciwerozyjnych, systemach utrzymania zwierz¹t go-
spodarskich. 
Obowi¹zek udzielania odpowiedzi:
- obowi¹zek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy
o powszechnym spisie rolnym, 
- u¿ytkownicy gospodarstw rolnych osób fizycz-
nych, a w razie ich nieobecnoœci inne pe³noletnie
osoby w gospodarstwie domowym, obowi¹zani s¹
do udzielenia œcis³ych, wyczerpuj¹cych i zgodnych
z prawd¹ odpowiedzi na pytania zawarte w formu-
larzu spisowym. 
- osoby dzia³aj¹ce w imieniu osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych niemaj¹cych osobowoœci
prawnej, obowi¹zane s¹ do udzielenia œcis³ych, wy-
czerpuj¹cych i zgodnych z prawd¹ odpowiedzi na
pytania zawarte w formularzu spisowym. 
- udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem fak-
tycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi po-
ci¹gaj¹ za sob¹ skutki prawne przewidziane w prze-
pisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej. 
Przeprowadzenie spisu poprzedzone bêdzie obcho-
dem przedspisowym, który ma na celu weryfikacjê
kompletnoœci gospodarstw rolnych i ich po³o¿enie
na mapie cyfrowej. Obchód przedspisowy zostanie
przeprowadzony w dniach 9 - 23 sierpnia 2010r. 

Zofia Idzikiewicz - Sekretarz Gminy

Zwiêkszone zosta³y dochody bud¿etu gminy o kwotê 5 170 250z³,
w tym ze zwrotu œrodków z wydatków niewygasaj¹cych o kwotê

4 730 980z³, z tytu³u wp³at mieszkañców na budowê kanalizacji o
kwotê 190 000z³ oraz z tytu³u dotacji o kwotê 10 642z³.
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Uchwa³a Nr XLIV/293/2010
w sprawie: okreœlenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud¿etu Gminy Micha³owice za pierwsze

pó³rocze, informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorz¹dowych jednostek kultury za pierwsze pó³rocze.

Uchwa³a Nr XLIV/294/2010
w sprawie oddania w dzier¿awê na okres kolejnych 3 lat, dotychczasowemu dzier¿awcy czêœci nieruchomoœci po³o¿onej

we wsi Micha³owice Osiedle, stanowi¹cej mienie komunalne Gminy Micha³owice.

Uchwa³a Nr Nr XLIV/295/2010
w sprawie oddania w dzier¿awê na okres kolejnych 3 lat, dotychczasowemu dzier¿awcy czêœci nieruchomoœci po³o¿onej

we wsi Pêcice, stanowi¹cej mienie komunalne Gminy Micha³owice.

Uchwa³a Nr Nr XLIV/296/2010
w sprawie nieodp³atnego przejêcia na rzecz Gminy Micha³owice czêœci nieruchomoœci gruntowej, uregulowanej w KW

33195, po³o¿onej we wsi Regu³y, gmina Micha³owice, stanowi¹cej dzia³kê ew. nr 628/6.

Uchwa³a Nr Nr XLIV/297/2010
w sprawie zbycia nieruchomosci gruntowej, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Micha³owice, po³o¿onej w Komorowie, 

gm. Micha³owice.

Uchwa³a Nr Nr XLIV/298/2010
w sprawie nadania nazwy placowi po³o¿onemu we wsi Komorów, Gmina Micha³owice 

Rada Gminy wyrazi³a zgodê na oddanie w dzier¿awê na okres
kolejnych trzech lat dotychczasowemu dzier¿awcy, spó³ce
POLKOMTEL S.A., czêœci dzia³ki ewidencyjnej nr 469, po³o¿onej

w obrêbie ewidencyjnym wieœ Micha³owice Osiedle, gmina
Micha³owice - zabudowanej budynkiem Zespo³u Szkó³ w
Micha³owicach.

Rada Gminy wyrazi³a zgodê na oddanie w dzier¿awê na okres
kolejnych trzech lat dotychczasowemu dzier¿awcy, spó³ce Polska
Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., czêœci dzia³ki ewidencyjnej nr 233,

po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym wieœ Pêcice, gmina
Micha³owice.

Podejmuj¹c tê uchwa³ê Rada Gminy okreœli³a zakres:
1. informacji o przebiegu wykonania bud¿etu Gminy Micha³owice

za pierwsze pó³rocze, która obejmuje:
a) dochody bud¿etu gminy wed³ug Ÿródel i dzia³ów klasyfikacji

bud¿etowej w podziale na dochody bie¿¹ce i maj¹tkowe,
b) wydatki bud¿etu gminy w podziale na dzia³y i rozdzia³y

klasyfikacji bud¿etowej z wyodrêbnieniem wydatków
bie¿¹cych i wydatków maj¹tkowych,

c) dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych odrêbnymi
ustawami w podziale na dzia³y i rozdzia³y klasyfikacji
bud¿etowej,

d) wydatki maj¹tkowe wed³ug dzia³ów.
2. informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy

finansowej, która obejmuje:
a) okreœlenie stanu zad³u¿enia gminy w tym okresu kredytowania,
b) informacje o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy

finansowej oraz o projektach, programach i zadaniach
wieloletnich,

3. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorz¹dowych instytucji kultury Gminy Micha³owice za
pierwsze pó³rocze, która obejmuje:

a) dochody samorz¹dowej instytucji kultury wed³ug Ÿróde³ ich
pozyskiwania,

b) wydatki samorz¹dowej instytucji kultury,
c) wydatki maj¹tkowe.

Informacje przygotowuje siê w formie sk³adaj¹cej siê z:
1) tabeli, w której wyszczególnione s¹: plan po zmianach,

wykonanie za pierwsze pó³rocze, procent wykonania,
2) czeœci objaœniaj¹cej wykonanie bud¿etu (planu finansowego) w

formie opisowej, ze zwróceniem uwagi na procentowe
wykonanie,

3) informacji o stanie realizacji prowadzonych inwestycji,
4) informacji o stanie nale¿noœci i zobowi¹zañ, w tym

wymagalnych
5) informacji o stanie realizacji projektów, programów i zadañ

wieloletnich.

Rada Gminy wyrazi³a zgodê na nieodp³atne przejêcie od Agencji
Nieruchomoœci Rolnych na w³asnoœæ Gminy Micha³owice czêœci
nieruchomoœci gruntowej uregulowanej w ksiêdze wieczystej
KW 33195, stanowi¹cej dzia³kê ew. nr 628/6 o pow. 1,8750 ha,
po³o¿on¹ we wsi Regu³y, gmina Micha³owice. �ród³em pokrycia
kosztów zawarcia w formie aktu notarialnego, umowy

nieodplatnego przekazania przez Agencjê Nieruchomoœci
Rolnych na w³asnoœæ Gminy Micha³owice czêœci nieruchomoœci,
bêd¹ dochody w³asne bud¿etu Gminy. Nabyta nieruchomoœæ
gruntowa, zostanie przeznaczona na powiêkszenie gminnego
zasobu nieruchomoœci Gminy Micha³owice. 

Rada Gminy wyrazi³a zgodê na zbycie w drodze
bezprzetargowej nieruchomoœci gruntowej stanowi¹cej dzia³kê
nr ew. 524/3 o pow. 580 m2, po³o¿on¹ w obrêbie ewidencyjnym
Komorów Osiedle, w czêœciach, na poprawê warunków
zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ych, stanowi¹cych

dzia³ki ew. nr 524/1, 524/7 i 524/6 po³o¿one w obrêbie
Komorów Osiedle. Œrodki finansowe uzyskane ze sprzeda¿y
mienia komunalnego zostan¹ przeznaczone w 95% na cele
inwestycyjne na terenie Gminy Micha³owice.

Istniejacemu placowi, z³o¿onemu z dzia³ek oznaczonych w
ewidencji gruntów obrêbu Komorów Osiedle jako dzia³ki nr ew.

621 i 491, nadano nazwê „Plac  ks. kan. Tadeusza Koz³owskiego”.

Zwiêkszone zosta³y wydatki inwestycyjne o kwotê 8 032 980z³ w
tym: na budowê otwartych stref rekreacji o kwotê 4 517 817z³, na
budowê kanalizacji i wodociagów o kwotê 334 000z³, na budowê
dróg o kwotê 2 456 163z³, na budowê budynku Urzêdu Gminy o
kwotê 350 000z³, na modernizacjê oœwietlenia ulicznego o kwotê

200 000z³ oraz na budowê kompleksu sportowego „Orlik” w
Soko³owie o kwotê 200 000z³. Ponadto dokonano zmniejszenia
wydatków bud¿etu Gminy o kwotê 70 000z³ z przeznaczeniem tej
kwoty na dotacje dla gminy S³ubice dotkniêtej klêsk¹ powodzi.  
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S¥ JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA BEZP£ATNE WARSZTATY 
DLA M£ODZIE¯Y W WIEKU 15-25 LAT

W dniu  19.07-23.07 (5dni) godz 9.00-15.00 w  œwietlicy wiejskiej Opacz Kolonii 
Aran¿acja wnêtrz - szkolenie przewidziane jest dla osób zainteresowanych stylistyk¹ pomieszczeñ oraz
wykonywaniem ró¿nego rodzaju dekoracji. Uczestnicy podczas warsztatów bêd¹ mogli posi¹œæ umiejêtnoœci praktyczne
z wykonywania poszczególnych ozdób i bukietów oraz m.in. zapoznaj¹ siê z rodzajami materia³ów i ich zastosowaniem
w pomieszczeniu. 
W dniu  26.07-29.07 (4dni) godz 9.00-15.00 w  œwietlicy wiejskiej Opacz Kolonii 
Ma³a gastronomia - warsztat gastronomiczny daje szansê zdobycia nowych kwalifikacji (pomocnik kucharza, kelner)
oraz rozwój wiedzy na temat zasad zwi¹zanych z prowadzeniem punktu gastronomicznego. Uczestnicy poznaj¹ m.in.
zasady sporz¹dzania i podawania potraw, po³¹czenia ich z alkoholami oraz ograniczenia i zasady, jakie wystêpuj¹ w tej
dziedzinie. 
Program  02.08-04.08 (3dni) godz 9.00-15.00 Zespó³ szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Komorowie 
Warsztat komputerowy - administracja biurowa - Warsztat przygotowuje uczestników zajêæ do pracy na
komputerze, kierunkowo w pracy administracji biurowej, z przewidywaniem realizacji pracy w internecie i na
programach m.in. ksiêgowych. Zajêcia maj¹ na celu otworzenie uczestnikom drogi do realizacji siebie i swoich celów,
jak i wykonywania zleceñ pracodawcy.

Zapewniamy materia³y szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.
Na zg³oszenia czekamy pod numerami telefonu: 

(22) 758 27 93, (22) 728 01 05 
lub osobiœcie w siedzibie Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Nowej wsi ul. G³ówna 52a.

KOMUNIKAT WKD W SPRAWIE OGRANICZEÑ W RUCHU POCI¥GÓW
NA LINII WKD W OKRESIE OD 1 LIPCA DO 31 SIERPNIA 2010 ROKU

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o. o. uprzejmie informuje,
¿e w zwi¹zku z II etapem remontu wiaduktu kolejowego
pomiêdzy przystankami „Warszawa Raków” i „Warszawa Aleje Je-
rozolimskie” oraz pracami torowymi na odcinku pomiêdzy sta-
cj¹ „Warszawa Œródmieœcie WKD” i przystankiem osobowym
„Warszawa Raków” w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2010 r.
wyst¹pi¹ znaczne ograniczenia w ruchu poci¹gów na linii WKD. 
1. W zwi¹zku z pracami remontowymi ca³kowicie dla ruchu po-

ci¹gów zostanie zamkniêty tor nr 1 (tor w kierunku Grodzi-
ska Maz. i Milanówka) — na odcinku od stacji „Warszawa
Œródmieœcie WKD” do przystanku osobowego „Warszawa Ra-
ków”. 

2. Kursowanie poci¹gów na linii WKD bêdzie siê odbywaæ we-
d³ug specjalnego rozk³adu jazdy — jednakowego dla wszystkich
dni: roboczych i œwi¹tecznych, przez ca³¹ dobê. 

3. Na odcinku Warszawa Œródmieœcie WKD — Warszawa Ra-
ków ruch poci¹gów WKD bêdzie siê odbywaæ wahad³owo po
jednym torze. 

4. Na przystanku Warszawa Raków zostanie zorganizowany
punkt przesiadkowy z/do poci¹gów wahad³owych obs³ugu-
j¹cych relacjê Warszawa Œródmieœcie WKD — Warszawa Raków
do/z poci¹gów obs³uguj¹cych relacje Warszawa Raków — Gro-
dzisk Maz. Radoñska i Warszawa Raków — Milanówek Grudów.
Kursy w poszczególnych kierunkach bêd¹ ze sob¹ skomuniko-
wane, a czas przeznaczony na przesiadkê nie bêdzie przekra-
czaæ 7 minut. 

5. Pozosta³e relacje, na których bêd¹ kursowaæ poci¹gi WKD to:
Warszawa Raków — Grodzisk Maz. Radoñska oraz Warszawa
Raków — Milanówek Grudów. Nie bêd¹ kursowaæ ¿adne poci¹-
gi w relacjach krótszych, tj. do Podkowy Leœnej oraz Komorowa.
Odwo³ane zostan¹ równie¿ niektóre poci¹gi rozpoczynaj¹ce lub
koñcz¹ce bieg w Grodzisku Maz. (kursuj¹ce w godzinach szczy-
tu). 

6. Na odcinku Warszawa Raków — Komorów ruch poci¹gów
WKD bêdzie siê odbywaæ po obydwu torach dwukierunkowo

wed³ug specjalnej organizacji:
- Po torze nr 1 (tor prowadz¹cy z Warszawy do Grodziska

Maz.) bêd¹ kursowaæ poci¹gi w relacjach: Warszawa Raków —
Grodzisk Maz. Radoñska oraz Grodzisk Maz. Radoñska — War-
szawa Raków; 

- Po torze nr 2 (tor prowadz¹cy z Grodziska Maz. do Warsza-
wy) bêd¹ kursowaæ poci¹gi w relacjach: Warszawa Raków —
Milanówek Grudów oraz Milanówek Grudów — Warszawa Ra-
ków. 

7. W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2010 r. wszystkie wa¿-
ne bilety okresowe na przejazd poci¹gami WKD bêd¹ hono-
rowane w poci¹gach Spó³ki „Koleje Mazowieckie — KM” na
odcinku Grodzisk Mazowiecki — Warszawa Œródmieœcie.

8. Niepe³nosprawni podró¿ni w celu zminimalizowania niedogod-
noœci zwi¹zanych z przesiadk¹ na przystanku „Warszawa Ra-
ków” mog¹: 

- zg³osiæ siê do maszynisty lub punktu informacyjnego z proœb¹
o udzielenie pomocy przy przejœciu pomiêdzy poci¹gami; 

- zg³osiæ telefonicznie datê oraz godzinê przejazdu pod nastêpu-
j¹cymi numerami telefonów: 
· 22 755 70 82 — Dyspozytor WKD
· 22 758 00 12 — Dy¿urny Ruchu WKD
· 22 755 47 60 — Wydzia³ Marketingu i Sprzeda¿y Us³ug WKD

9. Uprzejmie prosimy o szczegó³owe zapoznanie siê z or-
ganizacj¹ ruchu poci¹gów WKD w okresie ograniczeñ
w celu zaplanowania dogodnej podró¿y. 

10. Szczegó³owe informacje na temat utrudnieñ oraz rozk³ad jaz-
dy przedstawione s¹ na stronie internetowej 
www. wkd. com. pl

Warszawska Kolej Dojazdowa przeprasza podró¿nych
za wszelkie powsta³e w wyniku prac remontowych utrud-
nienia. 

Informacje ze strony: www. wkd. pl
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WYKAZ TELEFONÓW URZÊDU GMINY
05-816 Micha³owice, ul. Raszyñska 34, fax: (22) 723 81 78 wew. 190

sekretariat@michalowice.pl, www.michalowice.pl

Kasa (22) 723 84 08 (czynna: pon 9.15-16.30, wt-pt 8.15-15.30, w ostatni dzieñ roboczy miesi¹ca kasa czynna do 12.00)

Centrala: (22) 723 81 78; (22) 723 93 32; (22) 723 93 35
oraz tonowo wybieraj¹c nr wewnêtrzny:
0 lub 116 - Sekretariat Wójta, 101, 108 - Inwestycje, 104, 105 -Podatki,
106 - Skarbnik Gminy, 107 - Ksiêgowoœæ bud¿etowa, 109 - Gospodarka
Komunalna i Ochrona Œrodowiska, 110 - Kierownicy Ref. Inwestycji i
Gospodarki Komunalnej, 111 - Sekretarz Gminy, 113 - Zamówienia
Publiczne, 121 - Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne, 
123, 124 - Geodezja i Rolnictwo, 125 - Biuro Rady Gminy

Telefony bezpoœrednie:

Referat Spraw Obywatelskich - (22) 723 87 55
Stanowisko ds. Kultury - (22) 723 83 00
Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne - (22) 723 93 36
Geodezja i Rolnictwo - (22) 723 93 37
Ewidencja Dzia³alnoœci Gospodarczej - (22) 723 93 45
Biuro Rady Gminy - (22) 723 93 38

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINNY OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ
GMINY MICHA£OWICE Z SIEDZIB¥ W NOWEJ WSI
ul. G³ówna 52A, 05-806 Komorów, tel. (22) 758 27 93

GMINNE PRZEDSZKOLE W MICHA£OWICACH
ul. Szkolna 13, 05-816 Micha³owice,
tel. (22) 723 83 80

WA¯NIEJSZE TELEFONY
POLICJA
Komisariat Policji w Regu³ach, ul. Kuchy 15, 05-816 Micha³owice
tel. (22) 723 41 70, (22) 723 73 27, (22) 604 65 00
Sekretariat (22)604 65 02,fax: (22) 604 64 06 (wszystkie telefony czynne ca³odobowo)
Komenda Powiatowa: (22) 758 60 81 do 85, (22) 604 62 13

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ I SANITARNEJ
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Wodno-Œcikowej “GEA-NOVA” Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 38
SERWIS: tel. 0 695 380 695, 0 693 860 083

PAÑSTWOWA STRA¯ PO¯ARNA W PRUSZKOWIE
Telefon alarmowy (22) 758 77 01

AWARIE SIECI WODOCI¥GOWEJ 
WODROL S.A., SUW Komorów tel. (22) 758 09 17

OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA W NOWEJ WSI
ul. G³ówna 2 - telefon alarmowy (22) 758 26 87, 0 692 773 871

Pogotowie Wodoci¹gowe WODROL 0 694 404 982, 0 694 404 967
Sieæ wodoci¹gowa osiedli: Micha³owice i Komorów obs³uguje MPWiK

STAROSTWO POWIATOWE tel. (22) 738 14 00
Referat drogowy tel. (22) 738 15 56, (22) 738 15 57, (22) 738 15 59

MPWiK Pruszków tel. (22) 445 63 00
Pogotowie wodoci¹gowe MPWiK tel. (22) 445 62 11, 0 784 021 226

POGOTOWIE ENERGETYCZNE 
Rejon Pruszków tel. (22) 738 23 00 Rejon W-wa (ul. W³odarzewska) tel. (22) 821 52 11

PRZYCHOPDNIE LEKARSKIE
“ARKA” Komorów, ul. Berylowa 34, tel. (22) 758 00 85

POGOTOWIE GAZOWE
Awarie: tel. 992, (22) 621 24 71, fax: (22) 629 76 54

RES-MED Micha³owice, ul. Ludowa 7, tel. (22) 753 04 04
Przychodnia Lekarska ZDROWIE Komorów ul. Turkusowa 5, tel. (22) 759 16 57

OŒWIETLENIE ULICZNE
Zak³ad konserwacyjno-remontowy “Cieœlikowski”
tel. (22) 720 39 07, 0 663 317 007

APTEKI:
“Leœna” Komorów, ul. Ceglana, tel. (22) 758 02 21
“Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34, tel. (22) 758 00 82

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZ¥T
FUNDACJI “NIED�WIED�” Magdalena Szyæ, Korabiewice 11
96-122 Puszcza Mariañska, tel. 0 503 845 563

Apteka w Nowej Wsi, ul. G³ówna 24, tel. (22) 758 27 25
Apteka w Micha³owicach, ul. Jesionowa 40, tel. (22) 723 91 83
Apteka w Micha³owicach, ul. Parkowa 1A, tel. (22) 723 92 00

ZESPÓ£ OBS£UGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓ£ 
Z SIEDZIB¥ W NOWEJ WSI
ul. G³ówna 96, 05-806 Komorów, tel. (22) 758 26 63

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MICHA£OWICE
ul. Szkolna 15, 05-816 Micha³owice,
(budynek Szko³y Podstawowej) tel./fax: (22) 723 86 00

ZESPÓ£ SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH
IM. MARII D¥BROWSKIEJ W KOMOROWIE
ul. Marii D¹browskiej 12/20, 05-806 Komorów, 
tel. (22) 758 06 37 szko³a podstawowa, tel. (22) 723 02 48 gimnazjum i LO

Filia biblioteki mieœci siê w Nowej Wsi
(budynek gminnego przedszkola)
ul. G³ówna 52A, 05-806 Komorów, tel./fax: (22) 758 28 72

ZESPÓ£ SZKÓ£ W MICHA£OWICACH
ul. Szkolna 15, 05-816 Micha³owice, 
tel. (22) 723 86 21 szko³a podstawowa
tel. (22) 753 02 40 gimnazjum

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOMOROWIE
ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów, 
tel. (22) 758 01 84

ZESPÓ£ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
IM. MIKO£AJA KOPERNIKA W NOWEJ WSI
ul. G³ówna 96, 05-806 Komorów, 
tel. (22) 758 26 05 szko³a, tel. (22) 758 26 51 przedszkole

GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W MICHA£OWICACH Z SIEDZIB¥ W NOWEJ WSI
ul. G³ówna 52A, 05-806 Komorów, tel. (22) 758 28 22
(dy¿ury w ka¿dy czwartek w godz. 17.00-19.00)

Zredagowa³ Urz¹d Gminy Micha³owice
e-mail: sekretariat@michalowice.pl


