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Uroczystości 69. rocznicy boju  
pod Pęcicami
Obchody obejmowały: 47. Rajd „Po Kamieni-
stej Drodze” oraz X Rajd Pęcicki, Nowa Wieś 
– Pęcice 2013, który zakończył się koncertem 
słowno-muzycznym upamiętniającym żołnie-
rzy walczących w  powstaniu warszawskim 
oraz bohaterów boju pod Pęcicami. 

WARTO PRZECZYTAĆ!

90. lecie SP i 20.lecie LO w Komorowie
Obchody jubileuszów rozpoczęły się przygo-
towaną przez uczniów wystawą fotograficz-
ną. Następnie odbyły się: widowisko teatralne 
„Przygody Ani nad Śniardwami” oraz uroczy-
sta gala. 

s. 6

Dożynki Gminne 2013
Rozpoczęły się od mszy św. odprawionej w ko-
ściele w Pęcicach, a następnie w zabytkowym 
parku w Regułach, aż do godzin wieczornych, 
trwał festyn. 

s. 8

s. 10

14 października 2013 r. przy ul. Szkolnej 
w  Michałowicach odbyły się uroczy-
stości: nadania nazw rondom im. rtm. 
Witolda Pileckiego – ze skrzyżowaniem  
z  ul. 11 Listopada, im. kpt. Henryka 
Łagodzkiego – ze skrzyżowaniem  
z ul. Raszyńską (przy tej ulicy H. Łagodzki 
mieszkał) oraz poświęcenie nowego 
skrzydła Zespołu Szkół w Michałowicach. 
Poświęcenie, przez kardynała Kazimierza 
Nycza, rozpoczęło apel w Gimnazjum im. 
Księcia Józefa Poniatowskiego – z okazji 
Dnia Nauczyciela oraz ku czci patrona – 
w jego rocznicę urodzin i śmierci. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą w  ko-
ściele pw. Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny, koncelebrowaną przez kardy-
nała, metropolitę warszawskiego Kazimierza 
Nycza.

W  kościele kardynała przywitali wójt 
gminy Michałowice Krzysztof Grabka oraz 
proboszcz parafii Michałowice-Opacz ks. 
Marek Małkiewicz. 

– Rotmistrz Witold Pilecki oraz jego 

żołnierz z  powstania warszawskiego kpt. 
Henryk Łagodzki, nasz mieszkaniec – są 
to osoby, które walczyły o wolną Polskę. 
Dziś czcimy ich pamięć nadając ich imiona 
rondom, które znajdują się przy Zespole 
Szkół w  Michałowicach – powiedział wójt 
Grabka. – Dziś obchodzimy Dzień Edukacji 
Narodowej i tego dnia przekazujemy oficjal-
nie nowe skrzydło budynku szkoły. Wolność 
została wywalczona, pomiędzy postawą rot-
mistrza Pileckiego i  kapitana Łagodzkiego 
a  naszym sposobem myślenia istnieje 
wspólny mianownik: pozytywne myślenie 
o  przyszłości, wizja przyszłości. Gmina dba 
o wykształcenie młodego pokolenia.

– Są słowa, które mówią o znakach. (…) 
Są znaki, wzorce, ludzie… Przejeżdżający 
przez ronda kierowcy będą zastanawia-
li się, nad tym, kim byli patroni tych rond. 
Edukacja, wychowanie potrzebuje znaków, 
symboli, a przede wszystkim osób. Dlatego 
trzeba wyrazić radość, że ronda będą przy-
pominać wybitne postaci – powiedział 
w czasie kazania kardynał Nycz. 

Nadanie nazw rondom im. rtm. Witolda 
Pileckiego i kpt. Henryka Łagodzkiego  
oraz poświęcenie nowego skrzydła  
Zespołu Szkół w Michałowicach
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Aktualności

Uroczystościom towarzyszyły pocz-
ty sztandarowe: Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II i  Gimnazjum im. ks. 
Józefa Poniatowskiego (Zespół Szkół 
w Michałowicach) oraz Gminy Michałowice. 

W  uroczystościach udział wzięli córka 
rtm. Pileckiego – Zofia Pilecka-Optułowicz, 
i  wnuczka Małgorzata Kosior, wdowa po 
kapitanie Henryku Łagodzkim - Irena 
Łagodzka z  wnuczką Dorotą Łagodzką, 
przedstawiciele środowisk kombatanckich, 
przedstawiciele samorządów, radni powiatu 
pruszkowskiego, radni gminy Michałowice, 
sołtysi i  przedstawiciele zarządów osiedli 
gminy Michałowice, duchowieństwo, urzęd-
nicy urzędu gminy, dyrektorzy gminnych 
placówek oświatowych, mieszkańcy. 

Po mszy uczestnicy uroczystości – w takt 
werbli – pomaszerowali ul. Szkolną do ron-
da na skrzyżowaniu z  ulicą 11 Listopada,  
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, a  na-
stępnie do ronda na skrzyżowaniu z  uli-
cą Raszyńską, im. Kapitana Henryka 
Łagodzkiego. Zostały przybliżone sylwetki 
bohaterów. Kardynał Kazimierz Nycz po-
święcił ronda, natomiast młodzież z  gim-
nazjum w  Michałowicach złożyła wieńce. 
Na cześć rotmistrza Pileckiego i  kapitana 
Łagodzkiego odegrany został sygnał „Śpij 
kolego”.

Po zakończeniu uroczystości na ron-
dach, pochód wyruszył w  stronę Zespołu 
Szkół w Michałowicach. Kardynał Kazimierz 
Nycz poświęcił nowe skrzydło szkoły, a  na-
stępnie dokonano przecięcia wstęgi ho-
norowej. W  hali gimnastycznej odbyła się 
akademia dla gimnazjalistów – związana 
z  Dniem Nauczyciela oraz z  250. rocznicą 

urodzin i 200. rocznicą śmierci patrona szko-
ły, księcia Józefa Poniatowskiego. Zostało 
wystawione widowisko historyczne, w stro-
jach z epoki. Uczniowie klas pierwszych zło-
żyli ślubowanie.

Stanisław Szałapak  

Witold Pilecki, ur. w Ołyńcu w 1901 r., pochodził z rodziny 
szlacheckiej. W  1910 r. rodzina Pileckich zamieszkała w  Wilnie. Od 
1914 roku należał do zakazanego przez władze carskie harcerstwa. 
Uczęszczał do szkoły handlowej. Maturę zdał w 1921 r.

W latach 1918-21 służył w wojsku polskim jako kawalerzysta. Brał 
udział w  bitwie warszawskiej 1920 r., w  bitwie w  puszczy Rudnickiej 
i w wyzwoleniu Wilna; dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.

W  roku 1922 rozpoczął studia na Wydziale Rolnym na 
Uniwersytecie Poznańskim i w tym samym roku na Uniwersytecie im. 
Stefana Batorego w Wilnie na Wydziału Sztuk Pięknych. Naukę szybko 
przerwał. Założył rodzinę.

W latach 20. XX w. rodzina Pileckich odzyskała majątek Sukurcze 
niedaleko Lidy. Sąsiadem Pileckich był marszałek Edward Rydz-
Śmigły. W  1934 Witold Pilecki był podporucznikiem rezerwy ze star-
szeństwem.

W kampanii wrześniowej walczył jako dowódca plutonu w szwa-
dronie kawalerii dywizyjnej 19. Dywizji Piechoty Armii Prusy. Następnie 
brał udział w organizowaniu polskiego podziemia w Warszawie.

By zebrać informacje, dał się zamknąć w KL Auschwitz. W obozie 
przebywał od 21 września 1940 r., skąd uciekł w nocy z 26 na 27 kwiet-
nia 1943 r. Jest autorem pierwszych na świecie raportów o holokau-
ście, tzw. „Raportów Pileckiego”.

Walczył w  powstaniu warszawskim, początkowo jako strzelec, 
później dowodził jednym z oddziałów zgrupowania Chrobry II, w tzw. 
Reducie Witolda (dawna siedziba redakcji „Rzeczpospolitej”).

Po powstaniu przebywał w  niewoli niemieckiej w  stalagu 
w Lamsdorf (Łambinowice k. Opola). Po wyzwoleniu stalagu walczył 
w 2. Korpusie Polskim we Włoszech.

W październiku 1945 r. wrócił do Polski. 8 maja 1947 roku został 
aresztowany; torturowany w  czasie przesłuchań, skazany na karę 
śmierci – wyrok wykonano 25 maja 1948 w Warszawie.

Henryk Łagodzki urodził się 15 lipca 1927 r. 
w  Warszawie, zm. 19 lipca 2012 r. Jak sam lubił mówić o  sobie, był 
chłopakiem z Woli (a  jego żona Irena jest dziewczyną z Nowolipek).  
2 lipca 1943 r. Henryk został aresztowany. Najpierw trafił na al. Szucha, 
następnie na Pawiak i do Konzentration Lager Warschau (nr więźnia 
7896). 25 listopada miał być wywieziony do KL Auschwitz, ale uciekł 
z kolumny więźniów prowadzonych do pociągu.

W  powstaniu warszawskim żołnierz AK zgrupowania „Chrobry 
II”, 1. batalion, 2. kompania; dowódcą 2. kompanii był najpierw ppor. 
„Kos” Lech Kobyliński, a  od 1 września legendarny rotmistrz Witold 
Pilecki.

3 sierpnia on i jego czterej koledzy, zlikwidowali załogę niemiec-
kiego czołgu, która ukrywała się w kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 
róg Złotej. Walczył w pierwszej linii. Chodził na zwiady. Pod obstrza-
łem przenosił skrzynki z granatami. Był trzy razy ranny, w tym nieprzy-
tomnego wygrzebano go z gruzu.

5 października 1944 r., z żołnierzami zgrupowania „Chrobry II”, po 
mszy św., celebrowanej w podwórzu przy ul. Żelaznej 36, poszedł do 
niewoli jako żołnierz 2. kompanii zgrupowania „Chrobry II”. 2. kompa-
nię prowadził rotmistrz Witold Pilecki.

Henryk Łagodzki jest współtwórcą hejnału Warszawy – razem 
z trzema kolegami - żołnierzami ze zgrupowania „Chrobry II”. Dzięki 
jego staraniom hejnał nie przestał być grany. Przede wszystkim za hej-
nał otrzymał Nagrodę m.st. Warszawy – „syrenkę warszawską”. 

Razem z prof. Józefem Szajną wmurowywał w Oświęcimiu kamień 
węgielny pod budowę Kopca Pamięci i  Pojednania w  Oświęcimiu – 
Mieście Pokoju. 

Był pierwszym prezesem Polskiej Unii Seniorów – członka 
Europejskiej Unii Seniorów. Z  jego inicjatywy powstała Polska Unia 
Seniorów – Region Warszawsko-Mazowiecki im. Rotmistrza Witolda 
Pileckiego z siedzibą w gminie Michałowice. 
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 Rozstrzygnięto postępowanie przetargo-
we na przebudowę ul. Kochanowskiego 
w  Granicy. Prace o  wartości 382.227,35 zł 
będzie prowadziła firma z  Warszawy Bu-
downictwo Drogowe Jarpol S.A. 

 Rozstrzygnięto postępowanie przetargo-
we na odwodnienie ul. Żwirki i  Wigury 
w  Michałowicach. Inwestycję o  wartości 
170.927,85 zł wykona przedsiębiorstwo 
WOD-KAN Świtkiewicz i  Więckowski Sp.j. 
z Pruszkowa.

 Rozstrzygnięto postępowanie przetargo-
we na modernizację Stacji Uzdatniania 
Wody Komorów. Inwestycję o  wartości 
710.697,69 zł prowadziło będzie Przedsię-
biorstwo Budownictwa Specjalistycznego 
„Alfa – Zet” Sp. z o.o. z Kiełczowa.

 Trwa przebudowa:
- ul. Różanej w  Nowej Wsi. Inwestycja 

o wartości 463.528,43 zł jest realizowa-
na przez firmę „MKL-BUD” Michał Lulis 
z Warszawy, 

- ul. Dębowej w  Granicy – etap I. 
Realizatorem inwestycji o  wartości 
447.510,32 zł jest Zakład Usług Tere-
nowych, Budowlanych i Porządkowych 
„MARGOT” z Warszawy. Termin realiza-
cji - 2.12.2013 r., 

- ul. Rumuńskiej, Żytniej i  Kwiatowej 
w Michałowicach. Inwestycję realizuje 
firma „FAL-BRUK” z Warszawy. Wartość 
inwestycji: 2.045.333,94 zł, planowany 
termin zakończenia - 30.06.2014 r.

 Zakończono przebudowę: 

- ul. Malinowej w Opaczy-Kolonii. War-
tość: 125.839,46 zł,

- ul. 3 Maja – etap I  i  ul. Kredytowej 
wraz z  budową chodnika w  ul. Ko-
tońskiego w Komorowie. Wartość in-
westycji 742.920,00 zł,

- ul. Akacjowej w Opaczy–Kolonii. War-
tość inwestycji 594.000 zł

- ul. Lazurowej w  Regułach Wartość: 
69.144,70 zł. 

 Zakończono budowę kanalizacji sanitar-
nej w  ul. Sasanek w  Nowej Wsi. Wartość 
inwestycji: 349.681,08 zł. 

 Trwają prace związane z przebudową sta-
rego budynku Urzędu Gminy w  Micha-
łowicach. Wykonawcą robót o  wartości 
1.499.968,00 zł jest firma „RENOMAX” z War-
szawy. Termin realizacji - 30.06.2014 r.

 Zakończono budowę szkolnego placu 
zabaw przy Szkole Podstawowej im. Mi-
kołaja Kopernika w  Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w  Nowej Wsi, w  ramach 
programu „Radosna Szkoła”, przez Konsor-
cjum firm: Lider – Piotr Zakrzewski; uczest-
nik – As Bud Albert Śpiewakowski, Wysokie 
Mazowieckie. Koszt: 248.637,74 zł. 

 Oddano do użytkowania ogólnodostępny 
plac zabaw w  Granicy, przy ul. Poprzecz-
nej. Dzieci mogą korzystać z wielu urządzeń 
do zabawy (m.in. bujaków sprężynowych, 
karuzeli z  napędem na pedały, zestawu 

zabawowego ze zjeżdżalnią, piaskownicy, 
ścianki wspinaczkowej), które umieszczone 
są na bezpiecznej nawierzchni EPDM. Teren 
jest oświetlony i w całości ogrodzony. Przed 
nim znajdują się miejsca parkingowe.

POZOSTAŁE
 Zmiana konta dotycząca płatności za 

wodę i ścieki.
Informujemy, że został zmieniony numer 
konta bankowego, na który należy doko-
nywać wpłat za wodę i ścieki. Dostarczone 
w ostatnim czasie (za potwierdzeniem od-
bioru) faktury zawierają aktualny, indywi-
dualny numer konta bankowego. Prosimy 
o terminowe dokonywanie płatności. 

 Do 15 grudnia 2013 r. w  przychodniach 
lekarskich wykonywane będą BEZPŁATNE 
SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE dla miesz-
kańców gminy Michałowice 
- urodzonych przed 1.01.1949 r.,
- rencistów,
- rolników pobierających emerytury rol-

nicze.
Aby się zaszczepić trzeba mieć dowód osobisty 
oraz legitymację rencisty lub emeryta.
/*/Przychodnie lekarskie: 
Komorów: ZDROWIE - ul. Turkusowa 5;  
Michałowice: RES-MED.40 - ul. Ludowa 7

GMINNE  
INFORMACJE
INWESTYCJE, 
MODERNIZACJE, 
REMONTY

Program „Rodzina 3+”
Gmina Michaowice rozpoczęła realizację programu osłonowego adreso-
wanego do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy.
PROGRAM SKIEROWANY jest do rodziców (jednego rodzica, rodziców 
zastępczych) mających na utrzymaniu minimum troje dzieci w wieku do 
18 roku życia lub 24 roku życia (gdy dziecko uczy się)  i minimum jedno 
z rodziców rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie. 
CELEM PROGRAMU jest wsparcie rodzin wielodzietnych w procesie edu-
kacyjnym dzieci, wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji finansowej oraz 
promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.
W RAMACH PROGRAMU przewidziane jest wsparcie w formie dopłat do 
imiennego biletu długookresowego dla dzieci dojeżdżających do szkół 
ponadgimnazjalnych i  wyższych w  wysokości 25% kosztów biletu oraz 
dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie 
i  kolejne dziecko, zgodnie z  odrębną Uchwałą Rady Gminy w  sprawie  
dopłat.

Dokumentem potwierdzającym status  rodziny wielodzietnej uprawnia-
jącej do ubiegania się o wsparcie jest Karta Dużej Rodziny (KDR). 

INFORMACJE  dotyczące programu mogą  
Państwo uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły,  
w sekretariacie, parter pokój nr 7 w godzinach pn. 9 -13 , wt.- pt. 8 -12  
lub w pokoju nr 130 - I piętro - w godzinach pracy GOPS oraz na stronie  
www.gops.michalowice.pl. Telefon kontaktowy: 22 350-91-20.

UG  

UG  
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Środowisko

O PUNCKIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  
i NUMERACH PORZĄDOWYCH NIERUCHOMOŚCI SŁÓW KILKA

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK) bezpłatnie 

przyjmowane są wysegregowane frakcje 
odpadów komunalnych tj. szkło, frakcja 
sucha, odpady wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i  elektroniczny, odpa-
dy zielone, przeterminowane leki, baterie 
i  akumulatory, zużyte opony, chemikalia  
i  popiół. Należy jednak pamiętać, że wa-
runkiem nieodpłatnego pozostawienia 
w PSZOK-u odpadów jest okazanie dowo-
du uiszczenia opłaty za odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych na terenie 
gminy Michałowice, za miesiąc poprzedni. 

PSZOK nie przyjmuje odpadów zawie-
rających azbest, szyb samochodowych, szkła 
zbrojeniowego i  hartowanego, części samo-
chodowych (z  wyłączeniem opon), odpadów 
nieoznaczonych, bez możliwości wiarygod-
nej identyfikacji (brak etykiet), odpadów  
w  opakowaniach cieknących oraz odpadów 
w  ilościach wskazujących na to, że pochodzą 

z  działalności gospodarczej m.in. papy oraz 
styropianu budowlanego. 

Pracownicy PSZOK nie wyjmują przy-
wiezionych odpadów z pojazdu, wskazują 
tylko miejsce gdzie należy je donieść i w któ-
rym pojemniku, koszu umieścić.

Przypominamy również, że zgodnie 
z  obowiązującym prawem, jeżeli remont, 
przebudowę, budowę domu prowadzi 
specjalistyczna firma, to ona jest wytwór-
cą odpadów i  ma obowiązek je zabrać. 
W  takiej sytuacji powinna na własny koszt 
zamówić kontener na odpady i  usunąć je  
z Państwa nieruchomości. 

Prosimy o  przestrzeganie terminów po-
danych w  harmonogramie i  wystawianie 
odpadów zbieranych selektywnie przed po-
sesję w dniu ich odbioru, do godz. 6:00. 

Wszelkie reklamacje związane z  od-
biorem odpadów należy zgłaszać do 
Urzędu Gminy Michałowice telefo-
nicznie 22  350-91-11 lub pod adresem  

e-mail: odpady@michalowice.pl
W  przypadku zgłoszenia reklamacji nie-

zbędne jest podanie numeru nieruchomo-
ści. Niestety wiele posesji na terenie naszej 
gminy jest nim nieoznakowana.  Dlatego 
przypominamy, że zgodnie z  ustawą Prawo 
geodezyjne i kartograficzne art. 47b : 
1. Właściciele nieruchomości zabudowa-

nych lub inne podmioty uwidocznione 
w ewidencji gruntów i budynków, które 
takimi nieruchomościami władają, mają 
obowiązek umieszczenia w  widocznym 
miejscu na ścianie frontowej budynku ta-
bliczki z numerem porządkowym, w ter-
minie 30 dni od dnia otrzymania zawia-
domienia o ustaleniu tego numeru.

2. Na tabliczce, o  której mowa w  ust.  1, 
oprócz numeru porządkowego zamiesz-
cza się również nazwę ulicy lub placu, 
a w miejscowościach bez ulic lub placów 
albo posiadających ulice lub place bez 
nazw - nazwę miejscowości.

3. W  przypadku gdy budynek położony 
jest w  głębi ogrodzonej nieruchomo-
ści, tabliczkę z  numerem porządkowym 
umieszcza się również na ogrodzeniu.
 
Jeżeli właściciel, administrator, dozorca 

lub użytkownik nieruchomości nie dopełnia 
obowiązku umieszczenia w  odpowiednim 
miejscu albo utrzymania w należytym stanie 
tabliczki z  numerem porządkowym, nazwą 
ulicy lub placu albo miejscowości, podlega 
karze grzywny do 250 zł albo karze nagany 
(wyciąg z kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 46, poz. 275, z późn. zm., art.. 64 § 1). 

UG  

Przypominamy o  konieczności wnoszenia opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi według złożonej deklaracji. 

Opłatę należy dokonywać miesięcznie bez wezwania, w terminie  
do 10-go dnia każdego miesiąca.

Dla usprawnienia procesu przyjmowania wpłat z  tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi został wprowadzony 
System Identyfikacji Masowych Płatności, polegający na przyporząd-
kowaniu każdemu płatnikowi tej opłaty indywidualnego rachunku 
bankowego, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi. Do każdego z  płatników zo-
stała dostarczona pisemna informacja o indywidualnym numerze ra-
chunku bankowego. W razie jego nieotrzymania lub zagubienia, nu-
mer indywidualnego konta bankowego można uzyskać w Referacie 
Budżetu i  Finansów (pokój nr 115) lub pod numerem telefonu  
22 350-91-12.

Wyjaśnienia w  sprawie księgowań dokonanych wpłat udzielane 
będą pod numerem telefonu: 22 350-91-12.

Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

FUNDUSZE SOŁECKIE NA 2014 ROZDYSPONOWANE 

UG  

W naszej gminie, już po raz piąty  mieszkańcy zadecydowali, na ja-
kie zadania chcieliby pieniądze z funduszu sołeckiego przeznaczyć.   
W 2014 roku coraz większe środki kierowane będą na integrację i ak-
tywizację mieszkańców. Jednak część mieszkańców zadecydowało, 
aby określone  fundusze zostały przeznaczone na zakup urządzeń 

rehabilitacyjno-sportowych, uzupełnienie zieleni i małej architektu-
ry czy uporządkowanie terenu. Wysokość funduszu sołeckiego uza-
leżniona jest od liczby mieszkańców danej jednostki pomocniczej.  
Niewykorzystane fundusze w danym roku budżetowym, wygasają 
wraz z jego upływem.  
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GRANICA OSIEDLE 50 028,10
wykonanie ogrodzenia terenu działki gminnej położonej przy ul. Pruszkowskiej pod planowana świetlicę 20 028,10
zakup i instalacja tablic ogłoszeniowych 9 700,00
zakup namiotu z PCV, krzeseł i stołów na imprezy plenerowe 6 000,00
organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych 4 800,00
organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka 5 000,00
organizacja zabaw dla dzieci podczas Pikniku Strażackiego 2 500,00
aktywizacja Seniorów i Osób Dotkniętych chorobą Parkinsona 2 000,00
KOMORÓW OSIEDLE 50 028,10
pielęgnacja i uzupełnienie zieleni i małej architektury, sprzętu rekreacyjnego 22 000,00
organizacja imprez 10 000,00
wspieranie organizacji społecznych 9 700,00
prowadzenie strony internetowej komorów.pl oraz newsletter’a 6 000,00
zakupy artykułów biurowych i materiały informacyjne 2 328,10
KOMORÓW SOŁECTWO  48 327,17
wyposażenie świetlicy wiejskiej 12 000,00
zorganizowanie imprez i zajęć kulturalno-integracyjnych 28 327,17
instalacja tablic ogłoszeniowych 3 000,00
wykonanie placu do gier sportowych 3 000,00
zarybienie stawiku w Kaliszowym Gaiku 2 000,00
MICHAŁOWICE OSIEDLE 50 028,10
zorganizowanie dla mieszkańców zajęć edukacyjnych , zajęć ruchowych  oraz kulturalnych  30 428,10
administrowanie strony internetowej 3 600,00
dofinansowanie koła emerytów 6 000,00
zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych 10 000,00
MICHAŁOWICE WIEŚ 32 868,48
zajęcia kulturalne dla mieszkańców 13 934,24
zajęcia sportowe dla mieszkańców 13 934,24
utwardzenie ul. Błękitnej 5 000,00
NOWA WIEŚ 50 028,10
działalność kulturalna 21 528,10
zakup urządzeń rehabilitacyjno-sportowych 13 000,00
przeniesienie obelisku Władysława Kamelskiego i jego renowacja 10 000,00
działalność sportowa 4 000,00
zakupy różne 1 500,00
OPACZ – KOLONIA 50 028,10
działalność kulturalna na terenie boiska, placu zabaw i świetlicy 48 228,10
działalność  sportowa j.w. 1 800,00
OPACZ MAŁA 21 412,04
organizacja imprez kulturalnych 21 412,04
PĘCICE 27 265,33
uporządkowanie działki gminnej przy ul. Zaułek 14 265,33
organizacja zabaw dla dzieci i mieszkańców podczas pikników rodzinnych 5 000,00
aktywizacja mieszkańców przez udział w wycieczkach krajoznawczych 3 000,00
organizowanie spotkań mieszkańców z okazji świąt 5 000,00
PĘCICE MAŁE 32 918,51
organizacja imprez kulturalno-integracyjnych (pikniki rodzinne, spotkania wigilijne) 12 000,00
zakup i montaż stojaków rowerowych 3 000,00
prowadzenie strony internetowej 2 700,00
utrzymanie porządku na placu zabaw przy ul. Brzozowej 1 300,00
zakup urządzeń do rekreacji i zabaw 13 918,51
REGUŁY 50 028,10
organizowanie imprez integracyjno-kulturalnych dla dzieci i dorosłych mieszkańców  23 000,00
aktywizacja mieszkańców przez udział w wycieczkach krajoznawczych 3 000,00
zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-rehabilitacyjnych w parku 8 950,00
zamontowanie monitoringu na palcu zabaw w parku 15 078,10
SOKOŁÓW 23 413,16
organizacja imprez kulturalnych dla społeczności lokalnej  - Święto Pieczonego Ziemniaka, Dzień Dziecka 13 000,00
aktywizacja mieszkańców poprzez uczestnictwo w wyjazdach krajoznawczych 10 413,16
SUCHY LAS 14 908,38
zakup i montaż tablicy informacyjne przy ul. Parkowej 2 908,38
organizacja imprez o charakterze społeczno-kulturalnym (Dzień Dziecka, Sucholeskie Bajanie, Wigilia) 12 000,00
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Uroczystości  
69. rocznicy boju 
pod Pęcicami
W tym roku upamiętnienie żołnierzy wal-
czących w  Powstaniu Warszawskim oraz 
bohaterów boju pod Pęcicami rozpoczął 
sierpniowy 47. Rajd „Po Kamienistej Dro-
dze”. Jesienią odbył się X Rajd Pęcicki - Pę-
cice 2013, który zakończył się koncertem 
słowno-muzycznym, w  którym młodzież 
oddała hołd bohaterom 1944 roku. 

47. Rajd po kamienistej drodze. 
4 sierpnia W  kościele pw. Apostołów Piotra 
i Pawła w Pęcicach chór „Polonia”, pod batu-
tą Emilii Melon, zaśpiewał pieśni, piosenki 
i  wiersze związane z  Warszawą, powsta-
niem, z  walkami o  niepodległość. Występ 
zaczął od wykonania „Hymnu Armii Krajowej”  
(sł. Kazimierz Kumaniecki, muz. „Pochmurny” 
– znany jest tylko pseudonim kompozytora), 
następnie zaśpiewał „Warszawiankę” – peł-
na nazwa „Warszawianka 1931 roku”. Te dwa 
utwory hymniczne, wysłuchane na stojąco, 
stanowiły wstęp: Warszawa poderwała się 
do boju. Determinacja mieszkańców była tak 
silna, że walczyły nawet dzieci: „Warszawskie 
dzieci” (sł. Stanisław R. Dobrowolski, muz. 
Andrzej Panufnik), „Hej, chłopcy, bagnet na 
broń” – oczywiście nie mogło zabraknąć am-
bitnej twórczości Krystyny Krahelskiej „Danu-
ty”, „syreny warszawskiej” (to ona pozowała 
do pomnika syreny stojącej na Powiślu nad 
Wisłą) oraz jej „Smutnej rzeki”.

Podsumowaniem, występu chóru było 
wykonanie wiersza Antoniego Słonimskiego 
pt. „Alarm” (muz. Jerzy Kołaczkowski): „Uwa-
ga! Uwaga! / (…) «Ogłaszam alarm dla miasta 
Warszawy!»” Występ zakończył współczesny 
utwór Zofii Jasnoty (słowa i muzyka) pt. „Po-
kolenia”.

Po tym muzycznym wprowadzeniu do 
wydarzeń sprzed siedmiu dekad, ksiądz Grze-
gorz Jasiński odprawił mszę w intencji pole-
głych powstańców. Apel pamięci odbył się 
przy pomniku - mauzoleum, gdzie spoczywa 
91 poległych i  zamordowanych w  potyczce 
pod Pęcicami.

W  uroczystościach udział wzięli: pod-
sekretarz stanu w  Kancelarii Prezydenta RP 
Maciej Klimczak, wiceminister – zastępca 
kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Bożena Żelazowska, wo-
jewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, przed-
stawiciele władz samorządowych, środowisk 
kombatanckich, mieszkańcy Pęcic oraz oko-
licznych miejscowości. 

– Ta uroczystość, która odbywa się 
od wielu, wielu lat, wpisuje się w  histo-
rię budowania patriotyzmu – powiedział 
wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. 
– Dziękuję wójtowi Krzysztofowi Grab-
ce, że tak dobrze dba o  to mauzoleum 
w  Pęcicach oraz o  pamięć tego miejsca.  
– Zginęli tu, w Pęcicach i zostali zamordowani 
młodzi i bardzo młodzi ludzie. Listę zaczyna 

14-latek. My, powstańcy należymy do poko-
lenia, które odchodzi. Wam, młodym życzy-
my, byście nigdy nie musieli walczyć z bronią 
w  ręku – powiedziała wiceprzewodnicząca 
Związku Powstańców Warszawskich Halina 
Jędrzejewska

Podczas obchodów zostały wręczone od-
znaczenia. Czesław Łukasik, żyjący uczestnik 
boju pod Pęcicami, został odznaczony Meda-
lem „Pro Patria”, wojewoda mazowiecki Jacek 
Kozłowski – Odznaką Honorową im. Pamięci 
Prezydenta Stefana Starzyńskiego, wójt gmi-
ny Michałowice Krzysztof Grabka – Medalem 
XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskie-
go za zasługi w kształtowaniu postaw obywa-
telskich i patriotycznych młodego pokolenia. 
Wręczono też 8 Odznak Honorowych Pamię-
ci Krystyny Krahelskiej – Pamięci Powstania 
Warszawskiego 1944.

Uroczystościom towarzyszyły liczne 
poczty sztandarowe. Salwy honorowe oddała 
kompania honorowa Wojska Polskiego z Do-
wództwa Wojsk Lądowych. Oprawę muzycz-
ną zapewniła orkiestra wojskowa z Siedlec – 
z garnizonu Wojsk Lądowych.

X Rajd Pęcicki 
Już po raz dziesiąty, uczniowie ze wszyst-
kich szkół gimnazjalnych gminy Michałowi-
ce przybyli pieszo pod Pomnik-Mauzoleum 
w Pęcicach, by oddać hołd młodym bohate-
rom Powstania Warszawskiego. Rajd Pęcicki 
upamiętniający rocznicę boju pod Pęcica-
mi, oraz corocznie organizowany Konkurs  
poetycko-plastyczny „Ci co zginęli w walce…” 
jest dowodem żywej pamięci o Orlętach Pę-
cickich.

Rajd został zorganizowany po raz pierw-
szy w 2004 roku przez nauczycieli Gimnazjum 
im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi, dla upa-
miętnienia 60 rocznicy bitwy pod Pęcicami. 
Wówczas brała w  nim udział tylko młodzież 
gimnazjalna z  tej szkoły. Jednak z  roku na 
rok przybywało coraz więcej uczestników, 
najpierw dołączyli uczniowie gminnych szkół 
w  Komorowie i  Michałowicach, w  kolejnych 



7Biuletyn informacyjny Gminy Michałowice                 Nr 4 listopad 2013 www.michalowice.pl

Wydarzenia

latach - przedstawiciele władz samorzą-
dowych, przedstawiciele związków kom-
batanckich, duszpasterze, przedstawiciele 
zgrupowania „Ochota” Środowiska Żołnierzy 
IV Obwodu, Pan Czesław Łukasik, który jako 
jedyny przeżył bój, organizatorzy „Rajdu po 
Kamienistej Drodze” Krystyna Serwaczak i Je-
rzy Pamrów, powstańcy. 

W  tym roku, 26 września, w  10.rocznicę 
szkolnego Rajdu Pęcickiego, w  uroczysto-
ściach przy Pomniku Mauzoleum w Pęcicach 
wzięli udział Bożena Żelazowska, minister, za-
stępca kierownika Urzędu Do Spraw Komba-
tantów i  Osób Represjonowanych, Krzysztof 
Grabka, wójt gminy Michałowice, radni, kom-
batanci i  bohaterowie czasu wojny. Zebra-
nych powitała Ewa Dymura, dyrektor szkoły 
w  Nowej Wsi. Powiedziała, że jest ogromnie 
dumna, iż każdego roku może spotykać się 
z młodzieżą tu – w miejscu, gdzie młodzi lu-
dzie, w czasie wojny, oddali życie za wolności 
Ojczyzny. Powiedziała także, że upamiętnia-
nie rocznicy boju pod Pęcicami, to wielka 
lekcja historii. Krzysztof Grabka, wójt gminy, 
podziękował młodzieży za liczne przybycie, 
jak również szczególnie podziękował organi-
zatorom Rajdu, dyrektor Ewie Dymurze i na-
uczycielom z  nią współpracującym za kulty-
wowanie tradycji Rajdu. 

W  czasie uroczystości zabrał głos Woj-
ciech Cygański, żołnierz, uczestnik Powstania 
Warszawskiego, obecnie mieszkaniec Nowej 
Wsi, oraz Czesław Łukasik, uczestnik bitwy 
pod Pęcicami. Wszystkim podziękował za 
obecność i tradycyjnie postawił znicz na mo-
gile towarzyszy walki. 

Podczas uroczystości Bożena Żelazowska, 
minister, odznaczyła medalem Pro Patria, Ewę 
Dymurę (dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Nowej Wsi) Elżbietę Gąsior, Be-
atę Wiszniewską i Tomasza Matuszewskiego ( 
organizatorzy Rajdu, nauczyciele gimnazjum 
w Nowej Wsi) oraz Daniela Wolborskiego (na-
uczyciel szkoły w Komorowie). 

Po złożeniu wieńców, zapaleniu zniczy 
i  przemówieniach organizatorzy zaprosi-

li wszystkich do pobliskiego parku, gdzie 
rozpalone zostały ogniska. Młodzież mogła 
ogrzać się przy ogniu, upiec kiełbaskę czy 
zjeść znakomitą strażacką grochówkę.

Koncert słowno-muzyczny 
Dla podkreślenia rangi 10. Rajdu, w  dniu  
2 października, w  szkole w  Nowej Wsi od-
był się koncert, który prowadzili uczniowie 
szkoły. Zanim jednak koncert rozpoczął się 
Krzysztof Grabka, wójt, który od lat obej-
muje patronat nad wydarzeniem, wręczył 
nagrody w  konkursie poetycko-plastycznym 
„Ci, co zginęli w  walce”. Nagrodę wójta za 
najlepszą pracę plastyczną otrzymała Maria 
Judycka z  Gimnazjum w  Nowej Wsi. Nato-
miast w konkursie poetyckim nagrodę wójta 
otrzymał Jan Grzanka z  Gimnazjum w  No-
wej Wsi za wiersz „Tego dnia w  Pęcicach”. 
W konkursie plastycznym zostali wyróżnienie 
uczniowie: Marek Kosiński z  Komorowa, Ad-
rian Figat z Nowej Wsi, Zuzanna Bziuk z No-
wej Wsi, Katarzyna Goździkowska z  Komo-

rowa, Julia Pietrzak z  Michałowic, Johannes 
Utri i  Maria Świątek z  Nowej Wsi. W  konkur-
sie poetyckim zostały wyróżnione utwory: 
wiersz „Poległy” – Natalia Pająk z  Komoro-
wa, „Harcerski szlak” – Violetta Wierzbicka. 
Nagrodzeni zostali również uczniowie – twór-
cy gry planszowej „Pęcice ‘44” – Maciej Na-
koniecznik i  Marek Rudziński z  gimnazjum 
w  Komorowie, a  także Daniel Wolborski, na-
uczyciel historii. 

Wśród wykonawców koncertu słowno-
-muzycznego byli uczniowie szkół gimna-
zjalnych z  Komorowa, Michałowic i  Nowej 
Wsi, a  także uczniowie z  Ośrodka dla Dzieci 
Niewidomych w  Laskach. Wystąpił chór „Le-
śne ptaki” ze Szkoły Muzycznej i  Ogniska 
Muzycznego w Laskach. Uczniowie z naszych 
szkół prezentowali głównie wiersze napisane 
przez swoich kolegów. I  tak między innymi 
wiersz „Deszcz nad Pęcicami” Basi Kubiak re-
cytował Michał Wanke, wiersz „Matka” Agaty 
Czaplarskiej recytowała Katarzyna Zawistow-
ska. A także utwór Mariana Hemara „Piosenkę 
o cmentarzu na Łyczakowie” recytowała Tere-
sa Tomczak. Na zakończenie koncertu ucznio-
wie zaśpiewali piosenkę Czesława Niemena 
Sen o Warszawie.

Beata Izdebska-Zybała  

Z żalem zawiadamiamy, że 30 wrze-

śnia 2013 r. odszedł od nas Józef Kazimierz 

Wroniszewski. Historyk dzielnicy Ochota, 

żołnierz Armii Krajowej, więzień hitle-

rowskich obozów koncentracyjnych. Pan 

Kazimierz uczestniczył w spotkaniach pod 

Mauzoleum w Pęcicach. Jego książki doty-

czące m.in. Powstania Warszawskiego były 

cytowane podczas sierpniowych uroczysto-

ści i jesiennych rajdów młodzieżowych. 
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DOŻYNKI GMINNE 2013
8 września 2013 r. odbyły się dożynki gmi-
ny Michałowice. Rozpoczęły się od mszy 
św. odprawionej w  kościele w  Pęcicach, 
a  następnie w  zabytkowym parku w  Re-
gułach, aż do godzin wieczornych, trwał 
festyn. 

 

Po mszy korowód z dożynkowymi kompo-
zycjami wyruszył do Reguł, gdzie odbył 

się festyn. Na czele jechała bryczka ze staro-
ściną i starostą dożynek oraz wójtem, radny-
mi i sołtysami. 

W  parku zgromadzonych powitali wójt 
gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, staro-
stowie dożynek - mieszkańcy Pęcic - Renata 
Kwiatkowska (wraz z  mężem prowadzi go-
spodarstwo warzywne o  powierzchni 7 ha) 
i Marek Wojdyński (uprawia warzywa i zboża 
na 24 ha) oraz ksiądz Jasiński.

Wójt Grabka, dzieląc się bochnem chle-
ba z radnymi, sołtysami i przewodniczącymi 
jednostek pomocniczych oraz mieszkań-
cami powiedział: Niech chleba wystarczy 
dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, 
niech będzie dzielony sprawiedliwie; Jadąc 
tutaj ze starostami wspominałem czasy nie 
tak bardzo odległe, kiedy w  naszych miej-
scowościach przeważały pola uprawne. Teraz 
przez gminę biegnie trasa szybkiego ruchu 
albo pola leżą odłogiem. Są jednak ludzie, 
którzy w  naszej gminie jeszcze uprawiają 
rolę. Należy im się szczególna wdzięczność 
za ten trud.

Część artystyczną rozpoczął Ludowy 
Zespół Artystyczny Promni im. Zofii 
Solarzowej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie; wykonując ludowe 
pieśni oraz tańce z różnych regionów Polski: 
z okolic Cieszyna, Lublina, Mazowsza…

Ważnym punktem dożynek było roz-
strzygnięcie konkursów na najpiękniejszą 
kompozycję dożynkową oraz dekorację ka-
pelusza. 

W  kategorii wieniec dożynkowy I  miej-
sce zajęło sołectwo Pęcice, II miejsce ex 
aequo – sołectwo Sokołów oraz sołectwo 
Wolica; w  kategorii kosz dożynkowy I  miej-
sce – sołectwo Pęcice, II – sołectwo Reguły, 
III ex aequo – osiedle Granica oraz sołectwo 
Michałowice Wieś. 

Konkurs na najładniejszą dekorację ka-
pelusza w  kategorii kobiet - wygrała Anna 
Taras, II miejsce ex aequo zajęły Bożena 
Osińska oraz Agnieszka Kwaśna, III – Elżbieta 
Wyżycka, wyróżniona została Helena Jędras; 
w  kategorii mężczyzn: I  miejsce – Andrzej 
Kamiński, II – Michał Jeżewski , III – Wojciech 
Szczerba.

Bardzo spodobał się pokaz gimnasty-
ki artystycznej na europejskim poziomie 
dwóch zawodniczek Anety Kajdy z  Opaczy-
Kolonii (stypendystki naszej gminy) oraz Julii 
Galusiakowskiej z  Ursusa. Dziewczyny przy-
gotowują się do mistrzostw Europy, które 
odbędą się w Portugalii.
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Wydarzenia

O tym, że rośnie nam wiele kolejnych ta-
lentów, świadczyły występy dzieci i młodzież 
ze wszystkich gminnych szkół: z  Zespołu 
Szkół w  Michałowicach, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej 
w  Komorowie oraz Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika 
w Nowej Wsi.

Chór „Michałowiczanka”, pod kierow-
nictwem Piotra Gwiazdeckiego, wykonał 
m.in. powitalną pieśń dożynkową o  re-
gulskim gaju. W  ludowe klimaty wprowa-
dziły też publiczność chóry, pod „batu-
tą” Renaty Włodarek, z  Opaczy-Kolonii – 
„Czerwone Korale” oraz „Czerwone Koraliki”.  
Współczesne, niezwykle dynamiczne tańce 
wykonały dwa „Impulsy” z  Komorowa – ze-
spół pań juniorek starszych oraz juniorek 
młodszych.

Wyższa uczelnia dla psów rasowych 
i wielorasowych „Hauhau” zademonstrowała, 
jak mądrzy oraz wykształceni mogą być nasi 
najwierniejsi przyjaciele – psy aportowały, 
chodziły przy nodze, warowały, tańczyły,  
pokonywały przeszkody; pies obronny – wil-
czur atakował rękaw, w który był ubrany na-
pastnik.

Odbyły się konkursy: wyścig w workach, 
w dwóch kategoriach – seniorów i juniorów 
oraz spacer farmera, w  którym uczestnicy 
mieli za zadanie przeniesienie dwóch opon 
zalanych betonem (70 kg każda), na jak naj-
dłuższą odległość. Podczas dożynkowego 
konkursu Piotr Kuna pobił dotychczasowy 
rekord, pokonując odległość 97 m.

Po takich zmaganiach można było posilić 
się na gminnym stoisku chlebem ze smalcem 
i  ogórkami kiszonymi. Gminne gospodynie 
pracowicie smarowały pajdy chleba, ale i tak 
kolejka po ten przysmak powiększała się. 
Po prostu wieść gminna o  przysmaku roze-

szła się po parku. Ochotnicza Straż Pożarna 
z Nowej Wsi przyjechała z kotłem grochówki 
– licznie przybyli na festyn mieszkańcy gmi-
ny poradzili sobie dosyć szybko z doskonałą 
strawą.

Na czas trwania dożynek w  parku po-
wstał wręcz kolorowy jarmark: pełny kramów 
i stanowisk z atrakcjami; zamków-dmuchań-
ców; gier: niezwykle pomysłowych - przede 
wszystkim edukacyjnych, stanowisk z  nie-
standardowymi zabawkami i  przyrządami; 
stanowisko minigolfa, stanowisko z  pery-
skopem, szachownice, gry i  zabawy zręcz-
nościowe, jakieś przedziwne urządzenia..., aż 
trudno wszystko wymienić; dziwacznie prze-
branych postaci czy osób w  historycznych 
strojach; można było popracować z  kowa-
lem, mincerzem i prządką.

Na parkiecie, ale i  obok wystąpił clown, 
jakiś taki niepoważny; rower podzielił na dwa 
kółka i na każdym jeździł osobno. Pokazywał 
sztuczki, robił psikusy.

Do tańca na dechach zagrzewała para 
didżejów: Jacek i  Karolina. Na scenie nato-
miast odbył się koncert karaoke. Kiedy za-
padał zmrok, rozpoczął się koncert „Melodii 
Band”, zespołu, który na co dzień występuje 
w programie pt. „Jaka to melodia”. Artyści, dla 
licznie zgromadzonej publiczności, wykonali 
wiele przebojów i standardów.

Festyn zakończył się występem Teatru 
Ognia „Wagabunda” z Krakowa. Obok sceny, 
na dokładnie ogrodzonym terenie, odbył 
się spektakl ognia. Mrok rozświetlił napis 
Dożynki 2013. Co chwilę pojawiały się i zni-
kały ogniste figury, park rozświetlany był 
imponującymi efektami świetlnymi. Na za-
kończenie publiczność nagrodziła artystów 
wielkimi brawami. 

Konferansjerkę prowadzili Wojciech 
Asiński oraz Andrzej Krucz.

Dożynkowe dekoracje wykonał mieszka-
niec Sokołowa Stanisław Zieliński. 

Duży sukces odniosła kompozycja utwo-
rzona przez mieszkańców Pęcic. Podczas 

Dożynek Powiatowych 2013 w  Pruszkowie 
rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy. Kompozycja z  Pęcic 
została doceniona przez jury konkursu, zaj-
mując II miejsce, oraz otrzymał nagrodę pu-
bliczności. 

Prace przy wieńcu trwały przez kilka 
dni. Panie Bogumiła Seń, Zofia Jarzębowska, 
Krystyna Olszak i  Barbara Więch zadbały 
o  każdy szczegół, tworząc wyjątkową kom-
pozycję. 

Pomocą służyli Jacek Jarzębowski, 
Sylwester Jarzębowski, Marek Wojdyński 
oraz sołtys Pęcic, Waldemar Widlicki.

Cieszy fakt, że ich praca została doce-
niona nie tylko przez jury konkursu, ale 
także pruszkowską publiczność, która zde-
cydowanie wybierała wieniec naszej gminy. 
Gratulujemy!

Życzymy kolejnych sukcesów.

Nagrody dla wieńca z Pęcic

UG  

Stanisław Szałapak  
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Jubileusz wyjątkowy, niezwykłe, bo trwa-
jące kilka dni, uroczystości związane z  ju-
bileuszami szkół. Obchody 90-lecia Szkoły 
Podstawowej i 20-lecia Liceum w Komorowie 
rozpoczęły się przygotowaną przez uczniów 
wystawą fotograficzną. Następnie odbyły 
się: widowisko teatralne „Przygody Ani nad 
Śniardwami” oraz uroczysta gala. 

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się 
w  szkole już 7 października. Nauczyciele 

i uczniowie przygotowali gazetki ścienne, które 
ilustrowały historię szkoły. Wystawa fotogra-
ficzna przedstawiała klasy z  poszczególnych 
roczników, a  także przedstawiała szkołę na 
przestrzeni lat. Rozpisany został konkurs poety-
ki zatytułowany „Moja szkoła”, również grupa 
teatralna „Kurtynka”, która działa pod opieką 
nauczycielek: Ewy Ciechomskiej i  Małgorzaty 
Pajączek, zaprezentowała swoją 15-letnią histo-
rię istnienia. Z tej okazji wydane zostały różne-
go typy publikacje pamiątkowe, jak choćby fol-
der szkoły czy tomik najlepszych wierszy kon-
kursowych. Tuż przed przedstawieniem dzieci 
ze Szkoły Podstawowej zaprezentowały wiersze 
wyróżnione w konkursie poetyckim.

11 października, odbyło się widowisko te-
atralne „Przygody Ani nad Śniardwami” we-
dług scenariusza Niny Dunin. Przygotowało je 
Towarzystwo „Komorowianie”, a także szkolna 
grupa teatralna „Kurtynka”. W przedstawieniu 
wystąpili uczniowie i absolwenci szkoły. W rolę 
Ani wcieliła się Weronika Wierzbowska absol-
wentka komorowskiej szkoły, a obecnie uczen-
nica liceum im. Julisza Słowackiego w Warszawie. 
Narratorem był Wojciech Sztyk, również absol-
went komorowskiej szkoły, obecnie student na 
wydziale Kulturoznawstwa UW.

Świteziankę zagrała Marysia Strzałkowska, 
a  Świteża – Tomek Paradowski.Grupę ważek 
i  świerszczy oraz rozbawionych dzieci grali 
uczniowie – aktorzy grupy teatralnej „Kurtynka”. 
Przedstawienie zostało przygotowane przez Ewę 
Cichomską i Małgorzatę Pajączek. 

Po przedstawieniu i podziękowaniach wy-
stąpiła autorka baśni na podstawie której po-
wstało widowisko Nina Dunin wraz ze swoją 
siostrzenicą, która była pierwowzorem postaci 
Ani. Opowiadała o swoich inspiracjach i zafascy-
nowaniu urokiem Mazur.

Uroczysta gala odbyła się w sobotę w szko-
le, 12 października. Zebranych gości powitał 
Sławomir Rymuza, dyrektor Szkoły Podstawowej. 

Wcześniej w  miejscowej parafii odbyła 
się msza święta. Uczestniczyła w  niej Maja 
Komorowska, polska aktorka, absolwentka ko-
morowskiej szkoły. Maja Komorowska powie-
działa, że im jest starsza, tym chętniej wraca 
myślami do czasu, gdy uczęszczała tu do szkoły 
i mieszkała w Komorowie. Wspomniała też po-
stać Marii Dąbrowskiej, z którą jej mama czasami 
spotykała się. 

Zebranych na gali gości pozdrowiła Barbara 
Czaplicka, posłanka RP, mieszkanka Komorowa, 
a  także Krzysztof Grabka, wójt gminy, który 
powiedział, że jest zaszczycony tym, że może 

uczestniczyć w uroczystości 90-lecia szkoły pod-
stawowej i 20-lecia liceum. 

Małgorzata Głodowska, dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Komorowie, powie-
działa, że wielu mieszkańców historię szkoły 
zna z autopsji, bowiem uczyli się w niej, często 
też uczyli się ich dzieci i wnukowie. Małgorzata 
Głodowska przypomniała, że początkowo szkoła 
mieściła się w maleńkim, drewnianym budyn-
ku, wynajętym od właściciela majątku Komorów 
Józefa Markiewicza. Pierwszym kierownikiem 
szkoły była Maria Plichtowa, na początku uczyło 
się w szkole dziewięćdziesięciu uczniów, praco-
wały dwie nauczycielki. Dziś są to trzy szkoły: 
szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum, w su-
mie uczy się 1000 uczniów i pracuje około 100 
nauczycieli.

W  zakończeniu swojego wystąpienia 
Małgorzata Głodowska powtórzyła motto, które 
przyświeca szkole, słowa Henryka Sienkiewicza: 
„Szkoła jest stróżem przeszłości, piastunem te-
raźniejszości i siewcą przyszłości”. 

Pierwszym dyrektorem i założycielem ko-
morowskiego liceum był Andrzej Fabianowski, 
w szkole pracują nauczyciele, którzy mają, tak 
jak komorowskie liceum, 20-letni staż pracy w tej 
szkole. 

Po części oficjalnej uroczystości rozpoczął się 
koncert. Występowali uczniowie szkoły, między 
innymi wystąpił zespół Gradus ad Parnassum, 
uczniowie tańczyli do muzyki z  filmu „Noce 
i Dnie”, a także zaprezentowali scenkę z powie-
ści Marii Dąbrowskiej pod tym samym tytułem. 
Na zakończenie koncertu wystąpiła Natalia 
Kukulska z zespołem. Piosenkarka jest miesz-
kanką Komorowa.  

Wieczorem odbył się Salon Poezji K40. 
Poemat „Bal w oprze” czytała Aleksandra Justa. 
Na pianinie utwory Zygmunta Koniecznego 
grała Monika Zaborowska, śpiewała Monika 
Barczyńska. Uroczystej gali towarzyszyły impre-
zy sportowe. Odbyła się inauguracja rozgrywek 
III Ligi Koszykówki.

Beata Izdebska-Zybała  

90. lecie Szkoły Podstawowej i 20. lecie LO w Komorowie

Wydarzenia
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W sobotę, 14 września, odbyła się, po raz 
pierwszy, impreza zatytułowana Dzień 
komorowskiego psa i  kota. Właściciele 
czworonogów i  nie tylko spotkali się na 
placu Paderewskiego. W imprezie uczest-
niczył Krzysztof Grabka, wójt gminy 
Michałowice. 

Zebranych na placu Paderewskiego 
mieszkańców Komorowa wraz z  ich 

pupilami (tym razem koty zostały w domu), 
powitała Agnieszka Kaczorowska – Budek, 
przewodnicząca Zarządu Osiedla Komorów. 
Zachęciła wszystkich do świętowania dnia 
komorowskiego psa i kota.

Podczas festynu wystąpiła pani Hanna 
Dąbrowska, znana w  Komorowie z  tego, że 
opiekuje się i dokarmia bezpańskie koty. Pani 
Hania opowiedziała o codzienności zwierząt, 
które nie mają właściciela i  zachęcała do 
współpracy. 

W  sobotę, 5 października, odbyło się 
przedstawienie muzyczno-taneczne. Insce-
nizację wesela kurpiowskiego zaprezento-
wał zespół ludowy „Kurpianka” z Kadzidła. 
Uczestniczył w niej Krzysztof Grabka, wójt 
gminy Michałowice oraz mieszkańcy Nowej 
Wsi. 

Inscenizacja wesela kurpiowskiego odbyła 
się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej 

z Nowej Wsi. Do remizy strażackiego zjecha-
ło przeszło czterdziestu muzyków i  tance-
rzy z  zespołu Kurpianka. Artyści przejechali 
z  Kadzidła, niewielkiej wsi mazowieckiej, 

z  dawnego województwa ostrołęckiego. 
W Kadzidle, w Centrum Kultury Kurpiowskiej 
utworzyli zespół, który obecnie odnosi coraz 
większe sukcesy. Jako jeden z  pierwszych 
tego typu zespołów jest zdobywcą presti-
żowej nagrody im. Oskara Kolberga. Zespół 
„Kurpianka” składa się z  trzech grup wie-
kowych, które koncertują oddzielnie bądź 
w programach łączonych.

W sobotni wieczór artyści ludowi zapre-
zentowali Wesele kurpiowskie. Dwóch człon-
ków zespołu wcieliło się w główne role boha-
terów widowiska obrzędowego: pannę mło-
dą i pana młodego. Zaprezentowane zostały 
zwyczaje, jak choćby błogosławienie przez 

rodziców panny i  pana młodego (chlebem 
i solą), oczepiny czy wiele innych zwyczajów 
związanych z obrzędem weselnym. 

Widzowie zgromadzeni w  remizie stra-
żackiej stali się gośćmi weselnymi. Zostali 
przez gospodarzy poczęstowani tradycyj-
nymi potrawami weselnymi m.in. plackami. 
A także byli zachęcani do wspólnej zabawy. 
Jedną z atrakcji był taniec z panną młodą lub 
panem młodym. Po wrzuceniu do koszyka 
przysłowiowej złotówki weselnik mógł za-
tańczyć z młodą parą. Chętnych było wielu. 
Zabawa była naprawdę udana, uczestniczy-
ło w niej wielu mieszkańców, którzy chętnie 
włączali się do zabawy.

Mieszkańcy Nowej Wsi podziwiali ludo-
we stroje kurpiowskie. Dodatkową atrakcją 
były wycinanki kurpiowskie i  papierowe 
kwiaty i  kompozycje kwitowe, które artyści 
ze sobą przywieźli. 

Sobotnia impreza sfinansowana zo-
stała z  funduszu sołeckiego Nowej Wsi, 
zgodnie z  uchwałą zebrania wiejskiego. 
Zorganizowała ją radna Elżbieta Biczyk.  
Po zakończeniu inscenizacji wesela strażacy 
z  OSP, z  Jerzym Pokropkiem, prezesem, po-
dziękowali Elżbiecie Biczyk za ożywienie ży-
cie kulturalnego w miejscowości, a  także za 
owocną współpracę. Radna powiedziała, że 
przygotowywanie imprez kulturalnych spra-
wia jej dużą przyjemność i  jeśli mieszkańcy 
będą zainteresowani, to chętnie będzie je 
kontynuować.

Beata Izdebska-Zybała  

Inscenizacja „Wesela kurpiowskiego” 

Dzień komorowskiego psa i kota

Wydarzenia
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W  sobotę, 14 września, na terenie re-
mizy strażackiej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Nowej Wsi odbył się piknik. 
Uczestniczyło w  nim wielu mieszkańców 
Nowej Wsi i pobliskich miejscowości. 

Otwarcia festynu i  powitania wszyst-
kich obecnych dokonali wójt gminy 

Michałowice Krzysztof Grabka, radna Elżbieta 
Biczyk i komendant OSP w Nowej Wsi Jerzy 
Pokropek. Podczas festynu odczytany został 
list od Waldemara Pawlaka, prezesa Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych, w którym podziękował władzom 
gminy, wójtowi Krzysztofowi Grabce, za 
wsparcie, którego udziela OSP z Nowej Wsi.
Jednocześnie strażacy podziękowali 
Mirosławowi Olędzkiemu, konstruktorowi, 
za wykonanie projektu poduszkowca, który 
służy im podczas akcji ratowniczych na lo-
dzie. Sprzęt ten jest wykorzystywany już od 
czterech lat.

Piknik Strażacki trwał kilka godzin, 
i  choć sobota przed południem była dość 

chłodna, wieczorem zrobiło się cieplej. 
Dlatego z każdą kolejną godziną przybywało 
ludzi chętnych do wspólnej zabawy. Atrakcji 
było wiele, zarówno dla młodszych jak i star-
szych uczestników. Dla najmłodszych czeka-

ły wspaniałe dmuchane zabawki, był ogromy 
statek korsarzy, był zamek dla młodszych 
dzieci, a  także dmuchany tor zręcznościo-
wy dla wszystkich. Przejście go bez upadku 
graniczyło z  cudem. Udawało się tylko naj-

Odbyła się również pogadanka pana 
Janka. Wystąpił Jan Borzymowski, między-
narodowy sędzia kynologiczny, który opo-
wiadał między innymi o  swoim zawodzie 
jak również o  rasach psów i  psiej naturze. 
Zaprezentowała się Basia Kochlewska – opie-
kunka i trenerka psa ratownika z Fundacji na 
rzecz psów pracujących. Odbył się również 
pokaz pracy psa ratownika oraz tresury psów 
ze szkoły Hau-Hau z Pruszkowa. 

Głównym punktem Dnia komorowskie-
go psa i  kota był konkurs. Psy rywalizowały 
w kilku kategoriach: pies junior do roku, pies 
senior do 8 lat i pies weteran. Wybierano tak-
że psa publiczności. W tej kategorii zwycięży-
ła suczka Figa. 

Wszystkie psy były uważnie oglądane 
przez Jana Borzymowskiego, który powie-
dział, że bardzo trudno mu wybrać najład-
niejszego psa w  swojej kategorii. Ale też 
wspomniał, że ważny jest charakter psa jak 
również jego umiejętność komunikowania 
się z otoczeniem. 

Psy zwycięzcy oraz ich właściciele zo-
stali nagrodzeni. Dyplomy i  upominki wrę-
czał Krzysztof Grabka, wójt gminy, który 
chwilowo nie jest właścicielem psa, a  także 
Agnieszka Kaczorowska, przewodnicząca 
Zarządu Osiedla, miłośniczka wszystkich 
psów i kotów. 

Kolejnym, ważnym punktem imprezy 
było rozstrzygnięcie konkursu na najpięk-
niejszy komorowski ogród. W tym konkursie 
zwycięzców było wielu. Wyróżnienia: dy-
plomy i  nagrody wręczał Krzysztof Grabka 
i Małgorzata Brykalska z Zarządu Osiedla.

Krzysztof Grabka powiedział, że dbałość 
o  ogród i  praca w  ogrodzie to jego hobby. 
Każdą wolną chwilę wykorzystuje na prace 
ogrodowe, dzięki temu czuje się zrelaksowa-
ny. 

Nagrody w  konkursie na najpiękniejszy 
ogród ufundował Zarząd Osiedla Komorów 
z  funduszu osiedla na 2013 rok, zgodnie 
z głosowaniem mieszkańców podczas zebra-

nia, a także komorowska firma Helmar, która 
po bardzo atrakcyjnych cenach sprzedała ka-
mienne dekoracje ogrodowe.

Na zakończenie odbył się pokaz bikejo-
ringu (kolarz i pies). Wziął w nim udział Marek 
Długołęcki, mistrz Europy w tej dyscyplinie.

Beata Izdebska-Zybała  

Piknik strażacki

Wydarzenia
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młodszym. Dzieci miały także możliwość po-
malowania twarzy a dziewczynki dodatkowo 
bawiły się kolorowymi koralikami. Przez cały 
dzień clown zabawiał maluchy, dzieci wraz 
nim skakały między innymi na skakance. 
Każde dziecko otrzymało kartę uczestnika, 
w której zbierało punkty za udział w różnych 
konkurencjach, takich jak m.in. slalom z  pi-
łeczką, strzelanie z łuku, rzuty do celu i wiele 
innych. A po południu, po podliczeniu punk-
tów, na młodych zawodników czekały oczy-
wiście nagrody. Dzieci chętnie oglądały wozy 
strażackie, wchodziły do środka i robiły sobie 
zdjęcia ze strażakami.

Dużą atrakcją był pokaz tresury psów-
-towarzyszy. Zaprezentowała się szkoła 
Hau–Hau z  Pruszkowa. Pokaz prowadziła 
Małgorzata Gajownik. Jak na prawdziwy stra-
żacki festyn przystało nie mogło oczywiście 
zabraknąć tradycyjnej grochówki. Wszyscy 
czekali na nią z niecierpliwością.

Wieczorem przyszedł także czas na 
koncert i wspólną zabawę. Na scenie zagrał 
zespół Analog Band. Do późnego wieczora 
bawiono się na Pikniku Strażackim w Nowej 
Wsi.

Beata Izdebska-Zybała  

Piknik Pieczonego Ziemniaka to soko-
łowska tradycja. W tym roku mieszkańcy 
po raz jedenasty spotkali się na wspól-
nej zabawie. Były występy, gry i zabawy 
sportowe. Odbył się turniej piłki nożnej. 
Imprezę prowadził Piotr Pręgowski. 

Impreza rozpoczęła się po południu, 21 
września. Tuż przed rozpoczęciem zaba-

wy na terenie Orlika i Oazy Spokoju odbyły 
się zawody gry w golfa, na polu zorganizo-

wanym na sokołowskich łąkach. W  czasie 
trwania pikniku zorganizowany został także 
turniej piłki nożnej. Zorganizowano wiele 
zabaw sportowych dla dzieci-były wyścigi 
w workach, rzuty kółkiem na paliki i kręgle, 
rzuty piłkami lekarskimi na odległość i  do 
celu, rzuty podkową do celu. Odbyły się 
konkurencje mini sportowe: gry w unihoca, 
mini koszykówka (rzuty osobiste), badmin-
ton, mini tenis stołowy i mini bilard. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się konkurencje 
zespołowe. Dzieci wraz z  rodzicami prze-

ciągały liny, były wyścigi na oponach oraz 
wyścigi w tunelach oraz gąsienicy. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali nagrody. Najmłodsze 
dzieci bawiły się w basenie z piłeczkami, na 
dmuchanym zamku i huśtały się na przeróż-
nych huśtawkach i bujakach.

Nie mogło zabraknąć oczywiście 
pieczenia ziemniaków, które jak każde-
go roku dostarczył Bogdan Woźniak.  
W pikniku uczestniczyło wielu mieszkańców 
Sokołowa, jak również mieszkańców pobli-
skich miejscowości. Na pikniku obecny był 
także Krzysztof Grabka, wójt gminy, który 
podobnie jak w roku poprzednim, również 
i teraz uhonorował Stanisława Zielińskiego, 
mieszkańca Sokołowa,  za stworzenie pięk-
nych dekoracji dożynkowych. Wójt, życzył 
wszystkim zebranym udanej zabawy.

Po osiemnastej na scenie pojawili się 
muzycy. Wystąpił zespół Life Club Band, 
który wykonywał znane utwory muzyki 
rozrywkowej. Pod koniec imprezy sołtys 
Edward Kozłowski i rada sołecka przekazali 
Piotrowi Pręgowskiemu, aktorowi, odtwór-
cy roli Patryka Pietrka w  serialu „Ranczo”, 
ławeczkę. Na zakończenie, gdy zrobiło się 
już ciemno był pokaz sztucznych ogni. 
To był ostatni punkt Pikniku Pieczonego 
Ziemniaka. Impreza zorganizowana przez 
sołtysa i  radę sołecką Sokołowa została sfi-
nansowana z funduszu sołeckiego.

Beata Izdebska-Zybała  

Święto Pieczonego Ziemniaka – Sokołów 2013

Wydarzenia
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28 września 2013 r. Sołtys i Rada Sołecka 
Michałowic Wsi zorganizowała rodzinny 
piknik, którego główną atrakcją były pod-
chody. Centralnym miejscem, w  którym 
odbywał się piknik, była otwarta strefa re-
kreacji. Tutaj znajdował się start oraz meta 
rodzinnych podchodów, tu dzieci uczyły się 
u pana klowna i jego pomocników cyrko-
wych sztuczek, w tym żonglerki, chodze-
nia na szczudłach; odbywało się balonowe 
show – w tęczowych kolorach.

W podchodach mogła brać udział druży-
na składających się minimum z trzech osób – 
członków rodziny, w tym przynajmniej jedne-
go dziecka i jednego dorosłego. W rodzinnych 
podchodach wzięło udział 15 drużyn, w tym 
trzy trzypokoleniowe. W  skład najliczniej-
szej drużyny wchodziło 6 osób. Najmłodszy 
uczestnik miał rok i siedem miesięcy. Trasa 
wynosiła 3,5 km.

Pierwsza dyscyplina odbyła się na tere-
nie otwartej strefy rekreacji. Rodzina musiała 
przejść na czas po plastykowych skrzynkach 
odległość 10 m, w taki sposób, by nie schodzić 
ze skrzynek na ziemię – przesuwając pustą 
skrzynkę do przodu. Rodzinne podchody, któ-
re odbyły się na terenie osiedla Michałowice 
oraz Michałowic Wsi, były dziesięciobojem. 
Drużyny kolejno zaliczały kolejne punkty 
podchodów, a każda z nich była oznaczona 

kolorowym lampionem (lampionami zostały 
oznaczone stanowiska). Rodziny zmagały się 
z rymowanymi zagadkami, strzelaniem z łuku, 
z pistoletu pneumatycznego, rzutami na odle-
głość, nawinięciem na drążek taśmy, chodze-
niem na trzyosobowych nartach, rzutami do 
kosza i rodzinną mini sztafetą.  

Najszybciej jednej z drużyn udało się po-
konać trasę w ciągu godziny i 50 minut. Nie-

które drużyny szły nieco 
ponad trzy godzin. Średni 
czas wyniósł 2 godziny 20 
minut. 

Zwyciężyła Super-
drużyna Kulamabada (ro-
dzina Przybyszewskich), 
drugie miejsce zajęły Ma-
liniaki (rodzina Malinow-
skich), a trzecie – drużyna 
Koperków (rodzina Jaro-
sławskich).

O godzinie 16:00 roz-
począł się koncert Jerzego 
Filara. Piosenkarz wykonał 
m.in. swój przebój „Siko-
reczkę sambę” (jego słowa 
i muzyka), utwory swych 

sławnych znajomych, a  w  duecie ze swoją 
córką Emilką kilka tatusiowych mruczanek 
własnego autorstwa: o lego-świecie. 

Przypominamy, Jerzy Filar jest laureatem 
wielu nagród, m.in. zdobył pierwszą nagro-
dę na festiwalu piosenki w Opolu w 1985 r. 
Komponuje i pisze teksty dla siebie oraz wielu 
znanych piosenkarzy i zespołów. W Michało-
wicach dał ambitny koncert, który stanowił 
przegląd jego dorobku, retrospekcję wielo-
letniej kariery.

Na zakończenie imprezy, po podliczeniu 
punktów, zostały rozdane nagrody zwycię-
skim drużynom (czyli wszystkim). Wręczając 
nagrody wójt gminy Michałowice Krzysztof 
Grabka podsumował ten rodzinny piknik: – 
Dzisiejszy dzień potwierdził, że zrobić można 
wiele. Przykładem tego jest sołtys Michałowic 
Wsi Adriana Król-Popiel oraz jej pomocnicy.

– Gdyby nie pomocnicy zorganizowanie 
dzisiejszej imprezy byłoby niemożliwe. Dzię-
kuję wszystkim, którzy pomagali – dodała 
sołtys.

Impreza została sfinansowana z funduszu 
sołeckiego.

Stanisław Szałapak  

I rodzinne podchody sołectwa Michałowice Wieś

W następnym Biuletynie:
 Obchody 95 rocznicy odzyskania  

niepodległości

 Gminny Dzień Seniora 2013

 Najstarszy mieszkaniec gminy 

 Pary, które otrzymały Medale  
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Wydarzenia
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Społeczeństwo

Nowi mieszkańcy naszej gminy

Nowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie
Po najświeższe informacje zapraszamy na stronę internetową www.biblioteka-komorow.pl  

oraz profil na facebook.com/GBPkomorow

Aleksander Stęclik
Reguły, ur. 13.06.2013 r.

4120 g, 62 cm

Leoś Szendzielorz
Komorów, ur. 2.06.2013 r.

3400 g, 56 cm

Marta Ciechomska
Sokołów, ur. 9.05.2013 r.

Liliana Lityńska
Michałowice, ur. 22.02.2013 r.

3850 g, 56 cm

Zosia Bejda
Michałowice, 2.05.2013 r.

3170 g, 57 cm

Wanda Michalec
Michałowice, ur. 5.04.2013 r.

3070 g, 53 cm

Hanna Lena Staniurska
Michałowice, ur. 4.05.2013 r.

2870 g, 51 cm

Gabriela Natalia Gogola
Michałowice, ur. 7.05.2013 r.

2950 g, 53 cm

Laura Roguska
ur. 12.04.2013 r.

Kaja Skitek
Michałowice, ur. 10.03.2013 r.

3780 g, 54  cm

Oliwia Warsztocka
Nowa Wieś, ur. 8.03.2013 r.

2890 g, 52 cm

Barwna opowieść o życiu 
małżeństwa Anne i Charlesa 
Lindberghów na tle złotego 
wieku lotnictwa i literatury 
w Ameryce. On był najsłynniej-
szym amerykańskim lotnikiem, 
który jako pierwszy samotnie 
przeleciał przez Atlantyk. Ona 
była córką dyplomaty, pierwszą 
Amerykanką z licencją pilota 
szybowcowego, pisarką, kobietą 
niepokorną.

Żona lotnika 
Benjamin Melanie

Tadeusz Wrona. Pilot PLL LOT, 
człowiek, który w zdumienie 
wprowadził cały świat lądu-
jąc, jako pierwszy w historii, 
Boeingiem 767 bez podwo-
zia. W „Ja, kapitan” opowiada 
o swoich marzeniach, pa-
sjach, ideałach, o pokonywa-
niu przeszkód i wykorzysty-
waniu szczęśliwych zbiegów 
okoliczności.

Ja, kapitan
Tadeusz Wrona 

Przez smak Śliwowicy, suro-
we piękno Giewontu i małą 
szarotkę, przez osiągnięcia 
sportowe Bachledy czy 
Fortuny, muzykę Bartusia 
Obrochty, a także halny - 
autorzy przybliżają kulturę 
Tatr. Ukazują góralski smutek, 
powagę, wzruszenie i śmiech 
oraz radość z obcowania 
z melodią gwary. 

Kruca fuks. Alfabet góralski 
Bartłomiej Kuraś, Paweł Smoleński



Zredagował Urząd Gminy Michałowice
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• GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
GMINY MICHAŁOWICE
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
05-816 Michałowice
tel. 22 350-91-20; fax. 22 350-91-21

• ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINI-
STRACYJNEJ SZKÓŁ 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 
05-816 Michałowice
tel. 22 350-91-60,  fax. 22 350-91-61

• GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHO-
LOWYCH 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 SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWEJ WSI
ul. Główna 96, 05-806 Komorów
tel. 22 758-26-05 szkoła  
tel. 22 758-26-51 przedszkole

• ZESPÓŁ SZKÓŁ W MICHAŁOWICACH
ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice,
tel. 22 723-86-21 ZS
tel. 22 723-84-58  szkoła podstawowa 
tel. 22 753-02-40 gimnazjum

• GMINNE PRZEDSZKOLE W MICHAŁOWICACH
ul. Szkolna 13, 05-816 Michałowice,
tel. 22 723-83-80

• GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W MICHAŁOWICACH
ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice,
(budynek szkoły podstawowej)
tel./fax.  22 723-86-00

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

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

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: 
Tel. 22 758- 60- 81 do 85, 22 604-62-13

STRAŹ POŻARNA - 998
Państwowa Straż Pożarna Pruszków 
Tel. alarmowy  22 758-77-01

Ochotnicza Straż  Pożarna w Nowej  Wsi 
ul. Główna 2 – tel. alarmowy 22 758-26-87,   
692-773-871

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

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
694-404-953, 662-162-184, 694-404-970 
(telefony całodobowe)

OŚWIETLENIE ULICZNE
Firma CIEŚLIKOWSKI
tel. 22 720-39-07

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. 22 730-00-97
Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,, 
tel. 22 723-91-83
Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 1a, 
tel. 22 723-92-00

0 - Kancelaria ogólna; 
2 - Dowody i meldunki; 
3 - Działalność gospodarcza;  
4 - Awarie wodno-kanalizacyjne ; 
5 - Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych;  
6 - Podatki ; 
7 - Inwestycje wodno-kanalizacyjne;  
8 - Utrzymanie dróg;  
9 - Utrzymanie porządku i czystości;  
      odpady komunalne; 

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 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)

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

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.

Ważne telefony...

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

WAŻNIEJSZE  TELEFONY

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


