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z okazji  Świąt Bożego Narodzenia 
dużo zdrowia, wielu radosnych przeżyć 
w gronie najbliższych oraz wytrwałości 

i pomyślności w każdym dniu 
nadchodzącego Nowego 2013 Roku

życzą

Wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Michałowice

Przewodniczący Rady Gminy    
Paweł Rajski

Wójt Gminy

Krzysztof Grabka Spotkania ze św. Mikołajem 
Dzięki inicjatywie rad sołeckich w Nowej Wsi 
oraz Opaczy-Kolonii, jak również Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej, w weekend 
8-9 grudnia, zostały zorganizowane zabawy 
choinkowe, podczas których dzieci odwiedził 
Mikołaj.

Gmina Michałowice 
Mazowiecką Gminą Roku 2012

Statuetka i dyplom dla gminy Micha-
łowice zostały odebrane przez wójta 

gminy Krzysztofa Grabkę, podczas Wiel-
kiej Gali Mazowsza „Samorząd i Przedsię-
biorczość”. 

Zdobywając tytuł Mazowieckiej Gminy 
Roku po raz kolejny (przypomnijmy pierw-
szy raz w 2010 roku), nasza gmina jest 
postrzegana jako ta, która stale dąży do 
podnoszenia standardu życia mieszkańców 
poprzez m.in. poprawę infrastruktury, wyso-
ką jakość edukacji czy ochronę środowiska. 

Przyznany tytuł jest z jednej strony do-

wodem uznania, z drugiej zaś motywacją 
do dalszych działań na rzecz społeczno-
ści lokalnej.

Konkurs na najlepszą gminę wiejską 
woj. mazowieckiego został zorganizowa-
ny przez firmę Europa 2000 Consulting 
Sp. z o.o. oraz Mazowieckie Zrzeszenie 
Handlu, Przemysłu i Usług. Honorowy Pa-
tronat sprawował Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Adam Struzik oraz 
Prezydent Miasta St. Warszawy, Hanna 
Gronkiewicz – Waltz.

 UG 

17 listopada została rozstrzygnięta V edycja Konkursu Mazowiecka Gmina Roku. 
W tym roku kapituła konkursu ponownie przyznała nam I miejsce, a tym samym 
otrzymaliśmy złotą statuetkę Orła Mazowieckiego Samorządu.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Tradycją gminy Michałowice są obchody 
Święta Niepodległości, które odbywają się 
w Michałowicach, Komorowie, Opaczy-Kolo-
nii, a w tym roku także w Nowej Wsi.

s. 2
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Gminy Michałowice
WARTO PRZECZYTAĆ!

Gminny Dzień seniora
W sobotę, 20 października odbył się Gminny 
Dzień Seniora. W hali sportowej Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi 
zgromadziło się ponad 200 osób – seniorów 
gminy Michałowice i zaproszonych gości.

s. 6
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Choć kalendarzowa zima jeszcze 
do nas nie zawitała, aura sprawiła 
naprawdę bajkową atmosferę, 
ze śniegiem i mrozem. Gdy taka 
pogoda za oknem, a czas świat 
zbliża wielkimi korkami, dzieci, 
i te najmłodsze, i te nieco starsze, 
z utęsknieniem czekają na spot-
kanie z Mikołajem. Dzięki inicjaty-
wie rad sołeckich w Nowej Wsi 
oraz Opaczy-Kolonii, jak również 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej, w weekend 8-9 grud-
nia, zostały zorganizowane za-
bawy choinkowe, podczas których 
dzieci odwiedził Mikołaj. 

Mikołajkowa Niespodzianka 
Odbyła się w Ośrodku Rehabilitacyj-

nym Olimpijczyków i Paraolimpijczy-
ków w Michałowicach. Tradycyjnie zo-
stała ona zorganizowana przez GOPS 
dla dzieci z rodzin objętych pomocą 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej oraz dla dzieci niepełnosprawnych 
z terenu gminy Michałowice. Impre-

zę prowadziła Agencja Artystyczna 
„Laura”, która zapewniła dzieciom 
mnóstwo atrakcji. Mikołajkowa Nie-
spodzianka rozpoczęła się od wspól-
nej zabawy tanecznej, następnie miały 
miejsce konkursy z nagrodami, występ 
klauna wraz z pokazami akrobatyczny-
mi i żonglerskimi. Na koniec rozstrzy-
gnięto konkurs „na najładniejszą kartkę 
świąteczną”, którą dzieci przygotowały 
w domu i przyniosły ze sobą na impre-
zę. Wszystkie kartki zostaną wręczone 
mieszkańcom gminy Michałowice. Kul-
minacyjnym punktem programu było 
przybycie długo oczekiwanego przez 
dzieci Mikołaja, który rozdał wszystkim 
uczestnikom zabawy paczki. 

Zorganizowanie Mikołajkowej Nie-
spodzianki nie byłoby możliwe bez 
wsparcia sponsorów, którzy zapew-
nili napoje, słodycze, ciasta oraz pre-
zenty do paczek. Cenną pomoc oka-
zali wolontariusze, którzy pilnowali 
porządku, pomagali w szatni i przy 
stołach z poczęstunkiem. 

 Gops 

Spotkania ze świętym Mikołajem 

Bieżące informacje gminy
INWESTYCJE, MODERNIZACJE, REMONTY

• Wszczęto postępowania przetargowe na przebudowę 
ul. Bugaj w sołectwie Komorów, ul. Poprzecznej w Granicy 
oraz ul. Tulipanów w Nowej Wsi.

• Wszczęto ponownie postępowanie przetargowe na  
zaprojektowanie, dostawę i montaż nowej hali  
namiotowej nad istniejącym boiskiem do koszykówki, 
znajdującym się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Komorowie przy Al. M. Dąbrowskiej 12/20; Poprzednie 
postępowanie zostało unieważnione, ze względu na brak 
ofert. 

• Wszczęto postępowanie przetargowe na budowę świetlicy 
w Komorowie Wsi. W poprzednim postępowaniu nie został 
wyłoniony wykonawca, gdyż oferta z najniższą ceną przewyż-
szała kwotę, którą gmina zamierza przeznaczyć na sfinanso-
wanie inwestycji.

• Wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie doku-
mentacji projektowej oraz wykonawczej termomodernizacji 
budynków szkół w Komorowie.

• rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Stok-
rotek wraz z przykanalikami w Nowej Wsi oraz budowę 
przyłącza zbiorczego do budynków jednorodzinnych 
położonych przy ulicy ul. Reja w Granicy – inwestycję 
realizuje firma SANTINEX Robert Siekierski z Sochaczewa. 
Wartość – 192 958,80 zł; Budowa kanalizacji potrwa do końca 
2012 r. 

• trwa przebudowa ul. Działkowej w Regułach, która jest 
realizowana jest przez przedsiębiorstwo DROGBET Warsza-
wa; Planowany termin zakończenia – 31.12.2012 r., Wartość 
inwestycji 347.475,00 zł. 

• rozpoczęła się przebudowa ul. Wesołej w Michałowicach 
Wsi. Trwać ona będzie do końca 15.07.2013 roku. Realizację 
inwestycji, której, wartość wynosi 1.190.640,00 zł, prowadzi 
firma FALBRUK SP. Z O.O. SP. K. z Warszawy. 

POZOSTAŁE

Od 1 stycznia 2013 roku wysokości stawek podatku od nieru-
chomości wynosić będą: 

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków – 0,81 zł od 1 m² powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych – 4,34 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,23 zł od 1 m² powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 21,79 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,28 zł od 
1 m² powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń 4,44 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego 3,34 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 
4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych.

 UG 
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Nowa Wieś
Zabawa została zorganizowana w niedzielę, w siedzibie Ochot-

niczej Straży Pożarnej. Cieszyła się ona ogromnym zainteresowa-
niem najmłodszych mieszkańców Nowej Wsi. Sala remizy wypeł-
niła się po brzegi. Uczestników do zabawy zachęcali animatorzy, 
którzy organizowali tańce, wspólne śpiewanie, zagadki, konkur-
sy, rozmowy ze Śnieżynką, poczęstunek. Nie mogło zabraknąć 
także wizyty Mikołaja, którego od początku imprezy oczekiwano 
z wielką niecierpliwością. A jak Mikołaj, to i prezenty. Wszystkie 
dzieci otrzymały słodkie świąteczne upominki.

Dzień wcześniej także dorośli mieli zorganizowane Mikołajki, 
jednak nie w formie balu, ale warsztatów. Była to wspaniała oka-
zja do wykonywania oryginalnych świątecznych ozdób . Zostały 
one wykonane z masy solnej (połączenia soli, mąki i wody), a na-
stępnie przy użyciu barwników spożywczych udekorowane. Pod-
czas zajęć powstało wiele pięknych aniołków, które będą ozdobą 
niejednej choinki. 

 Anna Bąkowska 

Opacz Kolonia
Spotkania z Mikołajem są już kilkuletnią tradycją Opaczy-Kolo-

nii. W  tym roku najmłodsi bawili się na „Balu u Królowej Zimy”. 
W imieniu królowej, dzieci, ich rodziców i dziadków, przywitali 
pomocnicy - zimowe skrzaty, które w to mroźne popołudnie, za-
prosiły do tańców „rozgrzewańców” oraz oczywiście niezawod-

nej lokomotywy. Gdy już wszyscy byli rozgrzani, rozpoczęto bal, 
podczas którego zorganizowano wiele konkursów dla dzieci m.in. 
przyciąganie sań, wyścig na konikach morskich czy stąpanie po 
krze. Przeplatane one były mnóstwem tańców, standardowych ka-
czuszek, tańców w kółeczku czy tańców, w czasie których dzieci 
przywierały do siebie różnymi częściami ciała: paluszkami, czołami 
i  plecami.  Najmłodsi mieli możliwość wcielić się w rolę Mikoła-
ja i doświadczyć jak trudne ma zadanie, by nocą, bezszelestnie, 
z workiem prezentów na plecach dotrzeć pod choinkę . Niełatwa 
to sztuka, o czym się przekonały.  

Do zabawy oczywiście zapraszani byli także rodzice i dziad-
kowie, brali udział nie tylko w konkursach ze swoimi dziećmi, ale 
także tańcach, m. in. walczyku i tańcu „przytulańcu”.  

 
Bal dobiegał końca i dzieci zaczęły wypatrywać gościa hono-

rowego – Mikołaja. Jednak zanim przybył, skrzaty musiały ustalić 
czy wszystkie dzieci znają i stosują zasady dobrego zachowania.  
Dzieci chórem odpowiadały, jak to podczas roku pomagają ro-
dzicom, są dla siebie mili, uprzejmi i  koleżeńscy, oraz że w peł-
ni zasługują na prezenty. Z czym oczywiście zgodził się Mikołaj, 
wręczając dzieciom słodkie upominki. 

Spotkania w Nowej Wsi oraz Opaczy-Kolonii zostały sfinan-
sowane z funduszy sołeckich, zorganizowane zaś - przez rady 
sołeckie. 

Zabawy choinkowe przyniosły dzieciom mnóstwo wrażeń, 
a przede wszystkim sprawiły że podczas spotkań uśmiech obecny 
był na ich twarzach . Wyrażamy nadzieję, iż radość ta będzie towa-
rzyszyć wszystkim przez cały następny rok. Do zobaczenia!

 UG 
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W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na mocy której 
od 1 lipca 2013 r. gmina stanie się właścicielem odpadów ko-
munalnych wytworzonych przez jej mieszkańców oraz zapewni 
właściwy ich odzysk i unieszkodliwianie. 

Na terenie gminy Michałowice ponoszona przez miesz-
kańców opłata będzie stanowiła iloczyn liczby miesz-

kańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
opłaty ustalonej uchwałą Rady Gminy. Wybrana metoda jest 
najbardziej zasadna, gdyż ilość powstających na nierucho-
mości odpadów zależna jest przede wszystkim od liczby za-
mieszkujących na niej osób. 

Zgodnie z przytoczoną ustawą gmina zobowiązana jest 
osiągnąć do 31 grudnia 2020 r. poziom recyklingu i przy-
gotowania do ponownego użycia odpadów segregowanych: 
papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, w wysokości 
co najmniej 50 % wagowo. Ponadto należy zdecydowanie 
ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biode-
gradacji przekazywanych do składowania. 

Najistotniejsze zmiany dla mieszkańców zaczną obowiązy-
wać od 1 lipca 2013 r., kiedy to odpady powstające na te-
renie Państwa nieruchomości będzie odbierała jedna firma 
wyłoniona w drodze przetargu przez gminę. W ramach pod-
pisanej umowy gmina zobliguje wykonawcę do właściwego 
osiągnięcia wspomnianych poziomów poprzez odpowiednie 
zagospodarowanie odpadów w regionalnej instalacji do prze-
twarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Nie osiągnięcie 
właściwych poziomów recyklingu i ograniczenia masy odpa-
dów ulegających biodegradacji przekazywanych na składo-
wisko wiązać się będzie z karami finansowymi dla gminy.   

Dla wszystkich mieszkańców przeprowadzona zostanie 
kampania informacyjna mająca na celu zapoznanie z nowy-
mi zasadami odbioru odpadów komunalnych. Poinformuje-

my Państwa o nowych szczegółowych zasadach segregacji, 
które będą obowiązywały na terenie gminy Michałowice już 
od lipca przyszłego roku celem spełnienia rygorystycznych 
poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
odpadów na poziomie 50 % wagowo. W pierwszym półro-
czu 2013 r. zostanie wydany specjalny biuletyn, w którym 
wszyscy mieszkańcy będą poinformowani o czekających ich 
zmianach. Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż pracownicy 
urzędu służą Państwu pomocą i udzielą wszelkich wyjaśnień 
w tej nowej dla każdego z nas problematyce „śmieciowej”. 

UG 

ZMiany w GoSpodaRce odpadaMi 

W poniedziałek, 19 listopada, odbyło się zebranie wyborcze 
w Pęcicach Małych. Nowym sołtysem został Zdzisław Krupa. 

Wybór nowego sołtysa Pęcic Małych był konieczny, po tym, jak 
Aleksandra Warsztocka, poprzednia sołtys, złożyła rezygna-

cję z funkcji. Zebranie miało na celu wyłonienie nowej osoby, która 
z entuzjazmem i społecznie zajęłaby się sprawami wsi Pęcice Małe. 

W zebraniu wyborczym uczestniczyło prawie czterdzieści osób, 
z 363 uprawnionych do głosowania. 

Głosowano jedną kandydaturę – Zdzisława Krupy.
Głosowanie było tajne, nadzorowała mu komisja wyborcza, utwo-

rzona z mieszkańców Pęcic Małych w składzie: Grażyna Lebiedzie-
wicz – Kachel, Krzysztof Majewski i Michał Dzięgielewski. 

W wyborach na nowego sołtysa – Zdzisława Krupę głosowało 
37 osób, 34 poparły go, a 3 osoby zagłosowały przeciw tej kandy-
daturze. Zdzisław Krupa jest wieloletnim mieszkańcem wsi Pęcice 
Małe, przed wielu laty sprawował już funkcję sołtysa. Mieszkańcy 
świetnie go znają, jako człowieka otwartego i przyjaznego i chętnie 
udzielającego na rzecz wsi i jej mieszkańców. 

Nowemu, staremu sołtysowi zebrani życzyli sukcesów w pełnie-
niu funkcji sołtysa Pęcic Małych.  Beata Izdebska-Zybała 

nowy, stary sołtys pęcic Małych

Urząd informuje:
w związku ze zbliżającą się zimą przypominamy Mieszkańcom o obowiązku 
odśnieżania chodników bezpośrednio przyległych do nieruchomości. 
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Michałowice 

Wkościele pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny odprawio-

na została msza św. w intencji ojczyzny, 
a następnie odbył się patriotyczny koncert 
oraz piknik z okazji Święta Niepodległości.

Proboszcz ks. Marek Małkiewicz w ka-
zaniu powiedział – jesteśmy jedną wielką 
rodziną i powinniśmy sobie pomagać. 
Zacytował też słowa Jana Pawła II: „Nie 
sposób zrozumieć tego narodu, który ma 
przeszłość tak wspaniałą i trudną, bez 
Chrystusa”.

We mszy św. uczestniczyły cztery pocz-
ty sztandarowe: Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II, Gimnazjum im. ks. Józefa 
Poniatowskiego, 13. Mazowiecka Druży-
ny Harcerskiej „Orlęta” im. Orląt Lwow-
skich w Michałowicach oraz wystawiony 
przez Urząd Gminny poczet sztandarowy 
gminy Michałowice. 

Koncert został wykonany przez War-
szawski Chór „Polonia” – pod batutą 
Zuzanny Falkowskiej, Orkiestrę Kame-
ralną „Sinfonietta Saska” oraz solistkę 
Agnieszkę Piass – sopran. Nie było to ty-
powe – patriotyczne – słowno-muzyczne 
widowisko, w jakich sięga się do łatwych 
wzorów, wręcz do artystycznych sztanc; 
tylko ambitny, pełen głębokich treści 
spektakl z chórem, orkiestrą i solistką. 
Repertuar obejmował najbardziej znane, 
sztandarowe utwory: „Gaude Mater Po-
lonia”, „Warszawiankę”, „Marsz Pierwszej 
Brygady” czy „Rozkwitają pąki białych 
róż” oraz twórczość, po którą są w sta-
nie sięgnąć znawcy tematu, profesjonalni 
twórcy: Występ zaczął się od wykona-
nia przez orkiestrę „Sonaty pastoralnej” 
(muz. Jarosław Zawadzki); chór zaśpie-
wał „Marsz Kosynierów” z insurekcji ko-
ściuszkowskiej („Dalej Bracia dalej żywo”) 
i „Witaj orle, biały ptaku” – z muzyką Ka-
rola Kurpińskiego; wykonane też zostały: 

„Bogarodzico Dziewico” – słowa Juliusz 
Słowacki, „Warszawskie dzieci” (muz. 
A. Panufnik, sł. S. Dobrowolski), „Marsz 
Sybiraków” (muz. Czesław Majewski, sł. 
Marian Jonkajtis) oraz współczesny „Taki 
kraj” – ze słowami Jana Pietrzaka. Kon-
cert niejako podsumowała Agnieszka 
Piass – śpiewając z chórem: „Panis Ange-
licus” (muz. C. Franck) i „Gabriel’s oboe” 
(muz. Ennio Morricone)

Była to słowno-muzyczna podróż przez 
wieki, którą komentowała, niejako przy 
okazji zapowiadając repertuar, Barba-
ra Żbikowska – prezes chóru „Polonia”. 
Przedstawiała utwory, mówiła o ich auto-
rach, a przede wszystkim opowiadała o hi-
storii Polski. – Polska niepodległa miała 
wielu ojców, a za najważniejszego uważa 
się Józefa Piłsudskiego – mówiła prezes 
Żbikowska – a swoje, wręcz historiozo-
ficzne, wywody zakończyła nawiązując do 
słów Jana Pawła II, że: Niepodległość nie 
jest nam dana raz na zawsze, o niepodle-

głość trzeba nieustannie zabiegać.
Wójt gminy Michałowice Krzysztof Grab-

ka podziękował artystom za poruszający 
koncert i mieszkańcom gminy oraz ich go-
ściom za liczne przybycie. – Po to, by uczcić 
Święto Niepodległości spotkamy się 11 li-
stopada po raz kolejny – powiedział. – Jest 
to nasza gminna tradycja. (…) Kiedy w 1918 
roku Polska odzyskała niepodległość, za-
czynał się długi proces scalania ziem, które 
odzyskaliśmy od trzech zaborców. Piętno 
tego podziału odczuwane jest do dziś. (…) 
Niech w taki dzień jak ten przyświeca nam 
przede wszystkim miłość do ojczyzny; ko-
chajmy naszą ojczyznę ponad politycznymi 
czy ideologicznymi podziałami.

Po występach artystów, jak co roku, od-
był się patriotyczny piknik z tradycyjną gro-
chówką, uwarzoną przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Nowej Wsi, a także grillowanymi 
kiełbaskami i kaszanką oraz wyrobami cu-
kierniczymi, które zostały zapewnione przez 
lokalną społeczność.

Komorów

Już po raz czwarty mieszkańcy Komoro-
wa i Granicy spotkali się na Placu Pade-

rewskiego by śpiewem pieśni patriotycznych 
uczcić rocznicę Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Spotkania na placu Paderew-
skiego to pomysł Towarzystwa KOMORO-
WIANIE. Szybko jednak przyłączyły się do or-
ganizacji tego wydarzenia inne komorowskie 
stowarzyszenia. Tak więc dziś jest to wspólny 
projekt, w którym uczestniczy również Stowa-
rzyszenie K40 i Kulturalny Komorów. Najważ-
niejszy jednak jest fakt, że każdego roku na 
Plac Paderewskiego przychodzi coraz więcej 
mieszkańców wraz z dziećmi. Przychodzą – 
jak mówią – by „sobie pośpiewać”.

Scena, podobnie jak w poprzednich la-
tach, ustawiona została nieopodal historycz-
nego dębu niepodległości. Na scenie wystą-
pił chór „Ad hoc”, a także trio smyczkowe 

„Nastroje” w składzie: Zuzanna Marczak 
– skrzypce Aleksandra Błachno – skrzypce 
i Jakub Pożyczka – wiolonczela. Wystąpiły 

również przedszkolaki z Przedszkola Sióstr 
Misjonarek Świętej Rodziny, które zaśpiewa-
ły pieśni „Przybyli ułani”, a także uczniowie 

obchody Święta niepodległości – 11 Listopada
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komorowskiej szkoły, którzy zaśpiewali Rotę. 
Na początek wszyscy zebrani odśpiewali 
hymn „Jeszcze Polska nie zginęła”. W cza-
sie trwania koncertu śpiewano „Pierwszą 
brygadę”, „Marsz legionów”, pieśń „Ułan”, 
a także „Hej, na konie” i „Wojenkę”. Koncert 
zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni „Pij-
my wino, szwoleżerowie”.

Krzysztof Grabka, wójt gminy, który 
uczestniczył w komorowskim śpiewie pa-
triotycznym, powiedział, że cieszy go fakt, że 

już po raz czwarty – w rocznicę 11 listopada, 
mógł spotkać się mieszkańcami Komorowa 
i Granicy. I podkreślił, że każdego roku na 
Plac Paderewskiego przychodzi coraz wię-
cej mieszkańców. To jest powód do radości, 
bo to oznacza, że historia jest w nas żywa – 
powiedział Krzysztof Grabka. 

Koncert „Ja z tobą, ty ze mną” prowadzili: 
Elżbieta Wyżycka, Witold Błaszczyk i Andrzej 
Jarzyński. Wystąpił także – Mateusz Bąkow-
ski – fortepian, i Tomasz Marczuk – trąbka. 

Nieopodal sceny zorganizowane zostało 
stoisko. Stara Cukiernia serwowała grzane 
wino i grochówkę. Towarzystwo Komorowia-
nie rozprowadzało nowe śpiewniki, a także 
aktualny i archiwalne numery kwartalnika 
„Miejsce”. 

11 listopada, w tym roku, był dniem cie-
płym i słonecznym, dlatego po zakończeniu 
koncertu, mieszkańcy jeszcze chętnie pozo-
stali na placu Paderewskiego i rozmawiali.
 Beata Izdebska-Zybała 

Opacz-Kolonia

To już jest nasza lokalna tradycja – po-
wiedział, witając uczestników patrio-

tycznego spotkania, Krzysztof Grabka 
– wójt gminy Michałowice, mieszkaniec 
Opaczy-Kolonii. – Pierwszy występ odbył 
się rok temu. Spotykamy się dziś w wigilię 
święta 11 Listopada.

Występ chórów „Czerwonych Korali” 
(dorośli) i „Czerwonych Koralików” (dzieci) 
przygotowała Renata Włodarek, prowadzą-
ca obydwa zespoły, a scenariusz napisała 
Dorota Korobejnikow.

Występ zaczęło wykonanie „Roty” Marii 
Konopnickiej. Tę pieśń hymniczną miesz-
kańcy Opacz-Kolonii wysłuchali na stoją-
co. Chóry wykonały też pieśń „Boże coś 
Polskę”. Postacią centralną widowiska, 
przywoływaną np. „Marszem Pierwszej 
Brygady” („My, Pierwsza Brygada”) był 
oczywiście Józef Piłsudski. Nie mogło za-
braknąć „Białych róż”, czyli żołnierskiej pio-
senki „Rozkwitały pąki białych róż”. Chóry 
pieśnią, piosenką, recytowaną poezją (np. 
Maria Konopnicka, Juliusz Słowacki) oraz 
komentarzami przeprowadziły publiczność 
przez stulecia – przez historię Polski, aż do 
odzyskania przez naszą ojczyznę niepodle-
głości. 

Był to wzruszający oraz ambitny koncert, 
pełen ważnych, głębokich treści. 

Patriotyczną dekorację wykonała Rena-
ta Włodarek – fragment reprodukcji obrazu 
Wojciecha Kossaka z Piłsudskim na Kasz-
tance, przepasany flagą i przyozdobiony 
białoczerwonymi goździkami.

Dla uczestników spotkania na zajęciach 
plastycznych w świetlicy, pod kierunkiem 
mieszkanki Opaczy-Kolonii – Marty Stefań-

skiej, dzieci wykonały patriotyczne, biało-
-czerwone kotyliony. 

Spotkanie – pod kierunkiem sołtys Gra-
żyny Grabki – przygotowała rada sołecka, 
a mieszkańcy (przede wszystkim miesz-
kanki) przygotowały słodkości i przysło-
wiową herbatkę, by atmosferę spotkania 
uczynić jeszcze bardziej przyjemną i pod-
niosłą. 
 Stanisław Szałapak 

Nowa Wieś 

Wtym roku Nowa Wieś dołączyła do 
grona miejscowości, w której odbyło 

się spotkanie związane ze Świętem Nie-
podległości. Mieszkańcy licznie przybyli do 
siedziby ochotniczej Straży Pożarnej, aby 
17 listopada wysłuchać znanych pieśni 
patriotycznych, zarówno w aranżacjach 
tradycyjnych, jak i bardziej nowoczesnych.

Na scenie wystąpiło czterech muzy-
ków. Śpiewał i na akordeonie grał Marcin 
Maroszek, wokalnie wspierał go gitarzy-
sta Tomasz Szcześniak, nie zabrakło też 
charakterystycznego brzmienia trąbki, na 
której zagrał Michał Paśniczek, a o pod-
stawę rytmiczną zadbał perkusista Paweł 
Maruszak. 

Artyści wykonali szereg znanych pieśni 
– między innymi: Hej chłopcy, bagnet na 
broń, Piechota, Białe róże, Serce w pleca-
ku, Marsz Mokotowa i wiele innych.

Publiczność chętnie włączała się 
w śpiew, a wszyscy zgodnie stwierdzili, 
że wyjątkowo wzruszającym momentem 

wieczoru było wykonanie przez Marcina 
Maroszka pieśni Warszawo ma. Słuchacze 
przyznawali, że poczuli, jak gdyby czas się 

zatrzymał, inni zaś mówili, że „zadrżało im 
serce”.
  Anna Bąkowska 
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Spotkanie zorganizowano przy współ-
pracy gminy Michałowice i gminnych 

Kół Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Wśród zaproszonych gości byli: wójt gmi-
ny Michałowice Krzysztof Grabka z mał-
żonką, radni powiatu i gminy, skarbnik 
gminy, dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Nowej Wsi Ewa Dymura, 
ksiądz proboszcz Jan Studziński, wika-
riusz Andrzej Kamiński, przedstawiciele 
sołectw i osiedli oraz zgromadzeni bardzo 
licznie seniorzy z Granicy, Komorowa, Mi-
chałowic, Nowej Wsi, Opaczy-Kolonii, Pę-
cic, Pęcic Małych, Reguł i Sokołowa.

Jako pierwsza głos zabrała pani Helena 
Jędras – przewodnicząca Koła Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Regułach. Po-
witała zebranych oraz wyraziła podzię-
kowanie dla wójta gminy Michałowice za 
wsparcie organizacyjne i finansowe dzia-
łalności kół. 

Następnie wójt Krzysztof Grabka powi-
tał Seniorów i przytoczywszy motto: „Źle 
jest zmarnować młodość, ale całkiem 
głupio zmarnować starość” zachęcił do 
aktywności oraz życzył dobrej zabawy 
podczas balu. W podziękowaniu za pra-
cę na rzecz emerytów gminy Michałowice 
wręczył bukiety kwiatów na ręce prze-
wodniczących lokalnych Kół Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. 

Kolejnym wystąpieniem było powita-
nie przez gospodynię miejsca – dyrektor 
Ewę Dymurę oraz przedstawicielkę dzieci 
i młodzieży ze szkoły w Nowej Wsi – Tere-
sę Tomczak.

Tak zakończyła się część oficjalna. 
Część artystyczną otworzyła wierszem 
pani Lucyna Wasilewska (koło w Michało-
wicach) oraz pani Albina Polesińska (koło 

w Komorowie), która wykonała piosenkę 
Polskie Kwiaty. 

Dalej scena należała do zespołu „Pię-
ciokąt”, który już tradycyjnie zapewnił do-
skonałą, profesjonalną oprawę muzycz-
ną balu. Tymczasem młodzież ze szkoły 
w Nowej Wsi rozpoczęła serwowanie 
uroczystego obiadu. Na stołach zagościły 
wyśmienite potrawy i desery – ciasta wy-
konane przez członkinie kół emerytów.

Gdy obiad dobiegał końca na scenie 
zaprezentowały się panie z Koła w Nowej 
Wsi, które swoim dowcipnym i sponta-
nicznym występem wywołały wesołość 
zebranych. 

W dalszej części balu do zabawy zapro-
sił zespół „Pięciokąt”. Artyści zaprezen-
towali doskonale dobrany repertuar, co 

spowodowało, iż parkiet szybko zapełnił 
się od tańczącymi.

Emeryci oraz przyjaciele emerytów mieli 
możliwość zaprezentowania swoich talen-
tów wokalnych. Mieszkanka Reguł Stenia 
Widlicka przedstawiła swojego autorstwa 
utwory. Chór koła seniorów w Michało-
wicach „Michałowiczanka”, prowadzony 
przez Piotra Gwiazdeckiego zaśpiewał 
kilka okolicznościowych piosenek przy 
akompaniamencie akordeonu i gitary. 
Następnie wystąpiły „Czerwone Korale” 
i „Czerwone Koraliki” – chór dorosłych 
i chór dzieci z Opaczy-Kolonii, pod kierow-
nictwem Renaty Włodarek – grającej jed-
nocześnie na instrumencie klawiszowym. 

Nadszedł wreszcie długo oczekiwany 
moment – konkurs tańca towarzyskiego. 

Wydarzenia Wydarzenia

Gminny dzień Seniora
W sobotę, 20 października odbył się 
Gminny Dzień Seniora. W hali spor-
towej Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Nowej Wsi zgromadziło się 
ponad 200 osób – seniorów gminy 
Michałowice i zaproszonych gości.
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17 listopada br. Pani Eugenia Filipo-
wicz z Michałowic obchodziła 100. 
rocznicę urodzin. Ten wspaniały jubi-
leusz świętowała nie tylko z rodziną, 
ale także wójtem gminy Michałowice, 
Krzysztofem Grabką. 

Pani Eugenia urodziła się w Pomorza-
nach (woj. mazowieckie ) w 1912 roku. 

Mając 27 lat wyszła za mąż, za Jana. Na 
skutek działań wojennych Państwo Filipo-
wicz stracili w pożarze cały swój dobytek. 
Pani Eugenia, mając wówczas roczną cór-
kę, a męża walczącego na froncie, mogła 
liczyć tylko na pomoc rodziny i sąsiadów, 
którzy wspierali ją jak mogli. Po zakończe-
niu wojny, wraz z mężem, wszystko odbu-
dowywali od podstaw. 

Jubilatka ma czwórkę dzieci, córkę 
i trzech synów. Obecnie jest babcią dla 9 
wnuków i 13 prawnuków.

Mieszka w Michałowicach od 28 lat. Do 
tego czasu żyła w miejscowości, w której 
się urodziła – w Pomorzanach, pod Rado-
miem. Jest osobą bardzo pogodną i cie-
szącą się dobrym zdrowiem. 

Pani Eugenii składamy najszczersze 
gratulacje oraz życzenia zdrowia i miłości 
w otoczeniu najbliższych.

 UG 

100. urodziny pani eugenii Filipowicz

Uczestnicy prezentowali swoje umiejętno-
ści w dwóch kategoriach – walc i tango. 
I miejsce w kategorii tango zajęli państwo 
Anna i Zygmunt Mazurczakowie z Ko-
morowa, II – państwo Krystyna i Janusz 
Jankowscy z Michałowic, III – dwie pary 
z Michałowic: pani Jadwiga Kolejarz i pan 
Tadeusz Czarnecki oraz pani Lucyna Wa-
silewska i pan Janusz Sieciński. Natomiast 

w walcu bezkonkurencyjni okazali się pani 
Irena Niewiadomska oraz pan Stanisław 
Nyc z Nowej Wsi. Kolejne miejsca zajęli 
pani Jadwiga Kolejarz i pan Tadeusz Czar-
necki z Michałowic oraz pani Krystyna 
Wiercińska i pan Tadeusz Sierak z Reguł.

Pracownicy GOPS oraz wolontariusze 
wykonali ponad 200 niepowtarzalnych ko-
tylionów do tańca kotylinowego. 

Bal w Dniu Seniora w Nowej Wsi był im-
prezą niezwykle udaną, również za sprawą 
doskonałej organizacji, prze stronnemu 
wnętrzu hali sportowej oraz nieocenionej 
pomocy młodzieży szkolnej, która oto-
czyła zebranych gości nieustanną opieką 
i pomocą. 

 Anna Bąkowska 

Na XV Przeglądzie Działalności Artystycznej Seniorów, który odbył się pod patronatem prezydenta Miasta Pruszkowa  
dyplomy uznania otrzymały zespoły wokalne działające na terenie naszej gminy,  

chór seniorów z Michałowic „Michałowiczanka” oraz „Czerwone Korale” z Opaczy-Kolonii.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. !

Michałowczana Czerwone Korale
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Państwo Teresa i Wacław 
Barańscy, Alicja i Czesław 
Sęk, Zofia i Czesław Sos-
nowscy oraz Elżbieta i Bog-
dan Tomaszewscy w tym 
roku obchodzili wyjątkowe 
jubileusze małżeńskie, 
przeżywając wspólnie lata 
w miłości i wzajemnym po-
szanowaniu. 

Państwo Teresa i Wacław 
Barańscy świętowali 60. lecie 
swojego związku, natomiast 
trzy pary małżeńskie: Pań-
stwo Sosnowscy, Państwo 
Sęk oraz Państwo Tomaszew-

scy obchodzili złoty jubileusz 
małżeński. Podczas uroczy-
stości, które odbywały się na 
XIX sesji Rady Gminy Micha-
łowice oraz w kościele p.w. 
WNMP Michałowice-Opacz, 
parom obchodzącym jubile-
usz 50.lecia, wójt Krzysztof 
Grabka wręczył medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie, nadane przez prezy-
denta RP Bronisława Komo-
rowskiego. Wszyscy jubilaci 
otrzymali kwiaty i pamiątko-
we dyplomy od gminy Micha-
łowice. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć gratulacji oraz ży-

czeń zdrowia i wielu kolejnych 
wspólnych lat. 

Państwo Teresa i Wacław 
Barańscy są mieszkańca-
mi Opaczy-Kolonii, w któ-
rej pan Wacław mieszka od 
urodzenia, natomiast pani 
Teresa była mieszkanką po-
bliskiej Salomei. Dzisiaj są na 
emeryturze, ale dalej pełni sił 
i werwy zajmują się przydo-
mowym ogródkiem. Są ro-
dzicami dwójki dzieci, córki 
i syna. Mają czworo wnucząt, 
w których wychowaniu byli 
bardzo pomocni, oraz jedne-

go prawnuka. Następne po-
kolenia Państwa Barańskich 
również związane są z Opa-
czą-Kolonią, gdyż wszyscy ją 
zamieszkują. 

Państwo Zofia i Cze-
sław Sosnowscy pozna-
li się w 1959 r., dzięki bratu 
pana Czesława – Józefowi. 
Siostra pani Zofii i brat pana 
Czesława byli już parą i my-
śleli o wspólnym życiu. Pań-
stwo Sosnowscy po ślubie 
w 1962 r zamieszkali naj-
pierw w Piastowie, a po roku 
w Ursusie. W 1990 roku wy-
jechali do USA. Wrócili do 
kraju w 1996 r. i zamieszkali 
w Michałowicach. Pani Zofia 
przez wiele lat, aż do 1990 r., 
pracowała w Modzie Polskiej 
na stanowisku konstruktora 
i technologa odzieży, a Pan 
Czesław w Zakładach Mecha-
nicznych „Ursus” jako kierow-
nik lakierni. Jubilaci otoczeni 
są dużą i kochającą rodziną.

Państwo Alicja i Czesław 
Sęk są mieszkańcami Reguł. 
Do gminy Michałowice spro-
wadzili się 8 lat temu, przepro-
wadzając się z warszawskiego 
Mokotowa. Znają się od 52 lat. 
Mają jednego syna oraz wnuka, 
który obecnie jest już uczniem 
liceum. Decyzję o zmianie miej-
sca zamieszkania podjęli ze 
względów rodzinnych, po prze-
prowadzeniu się syna do pobli-
skich Malich.

Państwo Sosnowscy

SpołeczeństwoWydarzenia

Złote i diamentowe gody mieszkańców naszej gminy

Państwo Barańscy

Państwo Tomaszewscy (z lewej) oraz Państwo Sęk z wójtem gminy i przewodniczącym rady.
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Państwo Elżbieta i Bogdan Toma-
szewscy do Michałowic przeprowadzi-
li się 3 dni po ślubie, w czerwcu 1962 
roku. Ich najbliższa rodzina związana jest 
z gminą Michałowice. Dzieci, córka i syn, 
uczęszczali do przedszkola i szkoły w Mi-
chałowicach, dziś w gminie mieszkają 
wraz ze swoimi rodzinami. Państwo To-
maszewscy doczekali się trzech wnuków 
oraz jednej wnuczki. Są aktywni zawodo-
wo, Pani Ela od 17 lat pracuje w Urzędzie 
Gminy Michałowice, w dziale inwestycji, 
Pan Bogdan – od momentu przejścia na 
emeryturę, prowadził jednoosobowe biuro 
projektowe. Kochają dalekie podróże. Ich 
pasją jest żeglarstwo i teatr. Są zapalony-
mi brydżystami.

Jubilatom życzymy dużo zdrowia oraz, 
aby uśmiech i pogoda ducha towarzyszy-
ły im każdego dnia.

Przypomnijmy, medal za długoletnie po-
życie małżeńskie przyznawany przez pre-
zydenta RP został ustanowiony w 1960 r. 
Nadawany jest osobom, które przeżyły 50 
lat w jednym związku małżeńskim. O to od-
znaczenie mogą wstąpić rodziny, znajomi, 
sąsiedzi, jak również sami małżonkowie. 
Wniosek, wraz z odpisem aktu małżeń-
skiego oraz kserami dowodów osobistych 
wystarczy złożyć w Urzędzie Gminy Mi-
chałowice. Oczekiwanie na medale trwa 
około 3 miesięcy. Odznaczenia w imieniu 
prezydenta RP wręcza wójt gminy.

Równocześnie chcielibyśmy zachęcić 
Państwa do przekazywania informacji do 
Urzędu Gminy o parach obchodzących 
diamentowy jubileusz małżeński, by móc 
wspólnie z nimi świętować tak wspania-
łą rocznicę. (kontakt tel. 22 350 91 40 lub 
e-mail promocja@michalowice.pl)  

Komorowska Jesień Muzyczna 

Koncert „Oto człowiek”, który odbył 
się 20 pażdziernika, został poświęcony 
papieżowi Janowi Pawłowi II. Wystąpili 
artyści w składzie: Justyna Stępień-Groz-
dew – sopran, Rafał Grozdew – tenor, 
Monika Polaczek-Przestrzelska – organy 
i Tomasz Kirszling – trąbka.

Artyści wykonywali utwory muzyki sa-
kralnej, w szczególności różne aranżacje 
pieśni Ave Maryja, a także między innymi 
„Domine Deus” Antonio Vivaldiego, Lar-
go z opery „Kserkses” Friderica Haendla, 
„Głos duszy” Adolphie Adama.

Koncert prowadziła Róża Stawierej, 
natomiast Witold Błaszczyk zaprezento-
wał rozważania Ojca świętego na temat 
kultury i sztuki, która w znaczący sposób 
rozwinęła się i rozwija dzięki inspiracjom 
duchowym i religijnym.

Witold Błaszczyk przytaczał słowa 
Jana Pawła II mówiące o tym, że „Naród 
istnieje «z kultury» i «dla kultury»”. Kultura 
narodu jest taką wartością, jakiej nie spo-
sób przecenić. Zaś troska o kulturę jest 
troską o sam rdzeń, troską o samo serce 
narodu. W najtrudniejszych chwilach dla 
narodu, jak ukazuje historia Polski, kul-
tura może okazać się potężną mocą wy-
prowadzającą z rozpaczy ku spełniającej 
się nadziei, z grobu do zmartwychwsta-
nia”. Ojciec święty powiedział również: 
„Jestem synem narodu, który przetrwał 
najstraszliwsze doświadczenia dziejów, 
którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali 
na śmierć – a on pozostał przy życiu i po-
został sobą. Zachował własną tożsamość 
i zachował pośród rozbiorów i okupacji 
własną suwerenność jako naród – nie 
biorąc za podstawę przetrwania jakich-
kolwiek innych środków fizycznej potęgi 
jak tylko własna kultura, która okazała 
się w tym przypadku potęgą większą od 
tamtych potęg”. W tych słowach można 
odczytać papieskie przesłanie, wzywa-

jące do głębokiej troski o kulturę, jako 
czynnika budującego tożsamość narodu. 

Koncert „A to Polska właśnie” zo-
stał poświęcony Ojczyźnie. Bohaterami 
koncertu był duet: Lilianna Zalesińska – 
mezzosopran i Piotr Szymanowicz – for-
tepiam. Muzycy są bardzo utytułowanymi 
artystami, występowali w wielu miejscach 
w Polsce i na świecie. 

W rocznicę dnia odzyskania niepodle-
głości artyści zaprezentowali polski re-
pertuar patriotyczny. Podczas występu Li-
lianna Zalesińska zaśpiewa między innymi 
cztery pieśni Ignacego Jana Paderewskie-
go do słów Adama Asnyka. Pieśni: Gdy 
ostatnia róża zwiędła, Siwy koniu, Szumi 
w gaju brzezina i Chłopca mego mi zabra-
li. A także pieśni Władysława Żeleńskiego 

do słów Zygmunta Krasińskiego i Adama 
Mickiewicza. Piotr Szymanowicz wykonał 
między innymi Balladę F dur Fryderyka 
Szopena. 

Na zakończenie artyści zaprezentowali 
pieśni „Jestem i płaczę” Jana Kasprowi-
cza w opracowaniu muzycznym Karola 
Szymanowskiego. 

Artystom towarzyszył Witold Błaszczyk, 
który recytował patriotyczne pierwsze 
poetki Lusi Ogińskiej. Poetki urodzonej 
w 1974 w Koszalinie. Witold Błaszczyk 
zaprezentował wiersze: Ślubowanie, Głu-
pota i Wizyta. 

Koncerty zorganizowało Stowarzysze-
nie Kulturalny Komorów. Patronat nad 
Komorowską Jesienią Muzyczną objął 
Krzysztof Grabka, wójt gminy. 

 Beata Izdebska-Zybała 

Komorowska Jesień Muzyczna jest imprezą cykliczną. W tym roku została zorganizowana już po raz ósmy. W kościele parafial-
nym w Komorowie odbyły się 2 koncerty pt: „Oto człowiek” oraz „A to Polska właśnie”.
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Pomnik znajduje się przy zbiegu ulic 
Lotniczej i Rumuńskiej w Michałowi-

cach, w miejscu, w którym w 1936 roku 
doszło do rozbicia polskiego samolotu 
bombowego PZL.30BII „Żubr”, zbudowa-
nego przez Państwowe Zakłady Lotnicze 
na Okęciu. Zginęło w niej dwóch Polaków: 
pilot Jerzy Rzeźnicki i technik Jerzy Szra-
jer oraz dwóch oficerów rumuńskich mjr 
Michał Pantusi i kpt. Roman Popesku. 
W dwa lata po katastrofie postawiono po-
mnik – rodzaj przydrożnej kapliczki w for-
mie krzyża – który wykonali uczniowie 
Liceum Przemysłowego im. Króla Karola 
w Bukareszcie, niebanalną formę czerpiąc 
z rumuńskiej sztuki ludowej. 

Renowacji pomnika dokonano w 2011 
roku, w 75 rocznicę katastrofy. W ubie-
głym roku 7 listopada, w godzinę trage-
dii, odsłonięto odrestaurowany pomnik. 

W uroczystości uczestniczyło wielu zna-
komitych gości, a wśród nich: minister 
Jan Stanisław Ciechanowski, ambasador 
Rumunii Gheorghe Predescu, attache ds. 
wewnętrznych Dragos Gheorgiu, generał 
Iosif Rus oraz podporucznik Ioan Vulpoiu 
ze Stowarzyszenia Propagandy i Histo-
rii Lotnictwa; prezes Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego Grzegorz Kruszyński; z władz 
samorządowych: pełnomocnik Zarządu 
Województwa Mazowieckiego ds. Kom-
batantów Zbigniew Czaplicki, starosta 
powiatu pruszkowskiego Elżbieta Smoliń-
ska oraz przedstawiciele władz samorzą-
dowych sąsiednich gmin, przedstawiciele 
licznych organizacji i stowarzyszeń lotni-
czych, kombatanci, radni gminy Michało-
wice, sołtysi, przewodniczący zarządów 
osiedli, dyrektorzy szkół, przedszkoli i bi-
bliotek. UG 

Wwydarzeniu wzięło udział 
80 osób w tym: wójt 

gminy Michałowice, radni 
rady gminy, prezes Stowarzy-
szenia Centrum Wolontariatu 
z Warszawy Dariusz Pietrow-
ski, przedstawiciele szkół raz 
organizacji pozarządowych 
działających na terenie naszej 
gminy, uczestnicy projektu 
systemowego „Aktywnie do 
rozwoju” oraz najliczniej repre-
zentowana grupa – wolonta-
riusze. 

W trakcie uroczystości ko-
ordynatorka wolontariatu 
w GOPS Magdalena Kwiat-
kowska podsumowała pracę 
wolontariuszy w roku 2012 
oraz przybliżyła obszary ak-
tywności wolontariuszy. Na-
stępnie wręczono podzięko-
wania 44 wolontariuszom oraz 
7 osobom, które przyczyniły 

się do rozwoju wolontariatu 
w szkołach. Oprócz podzię-
kowań wręczono wyróżnienia. 
Za swoją systematyczną pra-
cę zostało wyróżnionych 25 
wolontariuszy. 

Ważnym elementem uroczy-
stości było oficjalne otwarcie 
Gminnego Centrum Wolonta-
riatu w budynku gminnym przy 
ul. Ryżowej 90. Symboliczne-
go przecięcia wstęgi dokonali: 
wójt Krzysztof Grabka, prezes 
Stowarzyszenia Centrum Wo-
lontariatu Dariusz Pietrowski, 
kierowniczka GOPS Micha-
łowice Iwona Radzimirska, 
koordynatorka wolontariatu 
Magdalena Kwiatkowska oraz 
przedstawicielka wolontariu-
szy Magdalena Knapczyńska. 

GOPS Gminy Michałowice 
od 2008 r. realizuje program 
Gminne Centrum Wolontaria-
tu, w ramach którego prowa-
dzone są działania o charakte-
rze doradczym, edukacyjnym, 
informacyjnym oraz prowa-
dzone są spotkania rozwojo-
we w ramach Klubu Wolonta-
riusza. Przekazane na użytek 
GOPS pomieszczenia będą 
również wykorzystane do pro-
wadzenia poradnictwa spe-

cjalistycznego oraz spotkań 
w ramach Klubu Samopomo-
cy Integracji i Aktywizacji. Re-
alizacja wyżej wymienionych 
zadań jest współfinansowana 

ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ra-
mach projektu „Aktywnie do 
rozwoju”.

 GOPS 

ŚwiĘTo woLonTaRiUSZy 
W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Wolontariatu, 30 listopada 2012 w świetlicy wiejskiej w Opaczy-
-Kolonii uroczyście świętowano Gminny Dzień Wolontariusza. 

76 rocznica katastrofy lotniczej w Michałowicach
7 listopada 2012 przypadała 76 rocznica katastrofy lotniczej w Michałowicach, 
w której zginęli lotnicy polscy i rumuńscy. W tym dniu wójt gminy Michałowice 
Krzysztof Grabka złożył kwiaty pod pomnikiem. 
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21 listopada to dzień w którym swoje 
święto obchodzą pracownicy socjalni. Z tej 
okazji przedstawicielom instytucji pomocy 
społecznej województwa mazowieckiego 
podczas konferencji „rola pracy socjalnej 
w aktywnej integracji” organizowanej przez 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
zostały wręczone nagrody i wyróżnienia. 
W gronie wyróżnionych instytucji znalazł się 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 
Michałowice. Ośrodek otrzymał wyróżnienie 
Marszałka Województwa Mazowieckiego 
oraz został uhonorowany znakiem „Zawsze 
pomocni” jako instytucja realizująca dobre 
praktyki w aktywnej integracji społeczności 
lokalnych we wspieraniu osób i rodzin znaj-
dujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 GOPS 

Jeśli masz do oddania używaną odzież, która jest w dobrym stanie i nadaje się do przekazania osobom potrzebującym  
przynieś ją do świetlicy w Nowej Wsi, ul. Główna 52a w poniedziałki w godz. 15.00-17.00 lub środy w godz. 14.00-16.00  

lub skontaktuj się z nami osobiście tel. 22 350 91 06
Przyjmujemy również zgłoszenia mebli, sprzętu AGD i RTV oraz sprzętu rehabilitacyjnego (wózków, balkoników, kul itp.)  

– pośredniczymy w przekazaniu tych rzeczy osobom potrzebującym.
Dziękujemy 

 GOPS 

17 listopada 2012 r., w hali gimnastycznej 
Zespołu Szkół w Michałowicach odbyły 
się VIII Michałowickie Spotkania Artysty-
czne Dzieci i Młodzieży. Sala gimnastyc-
zna tego dnia zamieniła się w aulę teatru 
muzycznego.

Jeśli chodzi o taniec, zdecydowanie do-
minowały zespoły warszawskiego Klubu 

„Zdrowie”, którego jeden z najważniejszych 
oddziałów znajduje się w Michałowicach. 
Świadczą o tym zdobyte nagrody przez mi-
chałowickie „Sqładziki”, i „Sqłady”.

Poziom konkursu był znakomity. Prezen-
towało się kilkanaście zespołów tanecznych, 
wiele układów było nie tylko na bardzo wy-
sokim poziomie technicznym, ale również 
bardzo emocjonujących i wzruszających 
(m.in. Spin – Samotnik, Tazaro – Po drugiej 
stronie lustra). 

Występy taneczne były przeplatane śpie-
wem solowym – swoje wokalne umiejętności 
prezentowały przede wszystkim uczennice 
Aliny Stenckiej – nauczycielki Zespołu Szkół 
w Michałowicach. Zaśpiewały: Paulina Pa-
stuszek, Dominika Rozkrut, Dorota Żelaś-

kiewicz, Natalia Szymkiewicz, Julia Pietrzak, 
Katarzyna Pastuzak, Zuzanna Grochowska, 
Anna Grochowska, Anna Frączek, Kasia 
Niewiadomska oraz Gabriela Podleś, a także 
Katarzyna Ogorzałek – ze Szkoły Podstawo-
wej nr 42 w Warszawie.

Na gitarze klasycznej pięknie zagrał, naj-
prawdziwszy „rodzynek” na michałowickim 
przeglądzie – Jan Pentz.

Nagrody wręczał – puchary i dyplomy – 
gospodarz obiektu, dyrektor Zespołu Szkół 
w Michałowicach Andrzej Olęcki.

Konferansjerkę prowadziła instruktorka 
Klubu „Zdrowie”, dobrze nam znana Dorota 
Jastrzębska-Sabała.

VIII Michałowickie Spotkania Artystycz-
ne Dzieci i Młodzieży udały się pod każdym 
względem. Z roku na rok rośnie ich poziom: 
coraz lepiej tańczą zespoły Klubu „Zdrowie” 
i śpiewają kolejne pokolenia uczennic wy-
chowanych muzycznie przez Alinę Stencką, 
a w występach biorą też udział młodzi artyści 
z Warszawy i podwarszawskich miejscowości.

 Stanisław Szałapak 

Viii Michałowickie Spotkania  
artystyczne dzieci i Młodzieży 

wyróżnienie Marszałka 
województwa Mazowieckiego  
dla GopS Michałowice

MieSZKaŃcU GMiny MicHaŁowice nie wyRZUcaJ  
UŻywaneJ odZieŻy, MeBLi, SpRZeTU aGd i RTV !!!
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Wturnieju wzięło udział 250 zawodni-
ków z całego województwa: z War-

szawy, Komorowa, Zielonki, Radzymina… 
oraz Michałowic; 40 karateków z Klubu 
„Zdrowie” w wieku od 6 do 12 lat.

Były to zawody rangi wojewódzkiej. 
Najlepsi zawodnicy turnieju wezmą udział 
w zawodach ogólnopolskich. 

– Rozumiem, że trudno okiełznać tyle 
energii – mówił, otwierając turniej, wójt 
gminy Michałowice Krzysztof Grabka. 
– Zawody są dla was podsumowaniem 
całorocznej pracy. Życzę samych sukce-
sów. (…) Dziękuję Jarosławowi Gajkowi, 
wiceprezesowi Klubu „Zdrowia”, dzięki 
któremu te turnieje odbywają się i są zna-
komicie zorganizowane.

Zawodnicy walczyli symultanicznie 
(równocześnie) na trzech matach. Zwy-
cięzcom puchary wójta gminy Michało-
wice oraz dyplomy wręczali: wspomniany 
wyżej wiceprezes Klubu „Zdrowie” sen-
sei Jarosław Gajek oraz inny wiceprezes 
Warszawski Klub Sportowo-Rekreacyjny 
„Zdrowie” – Rafał Tomala. 

Walki robiły wrażenie. Zawodnicy zna-
komicie prezentowali się w białych kimo-
nach. Jak powiedział wiceprezes Gajek: 
– Karatecy ćwiczą swoje ciało, siłę i pre-
cyzję, ale przede wszystkim kształtują 
swoją osobowość, charaktery, uczą się 
panować nad swoimi emocjami oraz wy-
trwałości w dążeniu do celu – co przenosi 
się na inne dziedziny życia młodego czło-
wieka. 

Chłopaki nie płaczą, ale dziewczyny też 
nie płaczą – przynajmniej tak możemy po-
wiedzieć o zawodniczkach i zawodnikach 
karate, których oglądaliśmy w Michało-
wicach. Chociaż na pewno niejednemu 
zawodnikowi czy rodzicowi zakręciła się 
łezka – niekoniecznie z bólu, ale np. z ra-
dości ze zwycięstwa. Nadopiekuńczym 
rodzicom tłumaczymy: Jak przypominał 
na początku zawodów jeden z sędziów 
– należy walczyć na dotyk, a nie na siłę; 
kto nie będzie panował nad siłą, otrzyma 

punkty karne, a nawet zostanie zdyskwali-
fikowany. Zgodnie z przepisami zawodni-
cy walczą w pancerzach, ochraniaczach, 
hełmach, a chłopcy zakładają suspensory 
– chroniące krocze. 

Karate ćwiczy ciało i umysł. Udowodnił 
to kolejny, już IX turniej w Michałowicach. 
Turnieje karate o Puchar Wójta Gminy Mi-
chałowice, jak i michałowickie spotkania 
artystyczne dzieci i młodzieży stały się 
ważną tradycją naszej gminy.

 Stanisław Szałapak 

Wpoprzednich wydaniach Biulety-
nu mogliście Państwo przeczytać 

o przedsięwzięciach przygotowywa-
nych przez zarządy osiedli, sołtysów 
i rady sołeckie jednostek pomocniczych 
gminy, które były realizowane ze środki 
funduszu sołeckiego. W ubiegłym roku 
pisaliśmy o cyklicznych wydarzeniach 
w Opaczy-Kolonii, organizowanych tam 
warsztatach twórczych dla dzieci, teatrzy-
kach i zabawach dla najmłodszych czy 
spotkaniach kulinarnych i koncertach dla 
nieco starszych. W poprzednich miesią-
cach pojawiły się relacje z obchodów 100. 
lecia Komorowa czy Pikniku Pieczonego 
Ziemniaka w Sokołowie. Dzisiaj przybliży-
my działalność w Nowej Wsi. 

Podczas spotkań z O. Tomaszem 
Szyszką „Dlaczego diabły tańczą dla Ma-
ryi?” oraz z prof. Stanisławem Godziń-
skim, byłym ambasadorem RP w Mon-

golii, mieszkańcy mogli przenieść się choć 
na chwile w odległe zakątki świata. 

Do spalonej słońcem Ameryki Południo-
wej przenosił ich Ojciec Tomasz Szyszka, 
misjonarz ze zgromadzenia Księży Wer-
bistów w Michałowicach, który w spo-
sób rzeczowy i ciekawy zaprezentował 
obyczaje mieszkańców Oruro, miasta 
położonego w zachodniej części Boliwii. 
Obyczaje owe przybliżył na przykładzie 
najbardziej złożonym i malowniczym, ja-
kim są obchody karnawału.

Natomiast prof. Godziński opowiadał 
zebranym o życiu w Mongolii, o tamtej-
szych zwyczajach i tradycjach. Przed-
stawił historyczny rozwój i podział do-
mostwa mongolskiego, mówił o koniu 
mongolskim – jednej z ras koni archaicz-
nych, które zamieszkują przede wszyst-
kim Mongolię, północno-wschodnie Chi-
ny i Tybet. 

W spotkaniu tym uczestniczył ambasa-
dor Mongolii w Polsce pan Adiya Ganba-
atar z małżonką. 

Niespodzianką dla wszystkich obecnych 
była degustacja mongolskich potraw przy-
gotowanych przez panią Barbarę Godzińską, 
żonę profesora. Najpierw próbowano suszo-
ny ser, później buuz – tradycyjne pierożki 
z nadzieniem mięsnym gotowane na parze. 

Spotkania integracyjne mieszkańców nowej wsi
W tym roku dzięki funduszom sołeckim oraz prężnej działalności Rady Sołeckiej Nowej Wsi odbyło się wiele spotkań, które 
przyczyniły się do integracji mieszkańców. Zostały zorganizowane spotkania zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 

iX Turniej Karate o puchar wójta Gminy Michałowice
Jak co roku dzień po przeglądzie artystycznym, w hali gimnastycznej Zespołu Szkół w Michałowicach, odbył się IX Turniej 
Karate o Puchar Wójta Gminy Michałowice.



14 Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice         Nr 5   grudzień 2012

Wydarzenia

Nie mogło zabraknąć także tradycyjnego na-
poju mongolskiego – herbaty z mlekiem. 

W Nowej Wsi odbyły się także muzycz-
ne spotkania – wieczory: słowno-muzycz-
ny „Miłość niejedno ma imię” oraz z pio-
senką biesiadną „Zakrapiane piosenki”, 
jak również koncerty „Piosenki starej War-
szawy” oraz zespołu Flis Martell Duo „Od 
klasyki do rocka”. 

Miłość niejedno ma imię” – wieczór 
słowno-muzyczny – program artystycz-
ny przygotowała mieszkanka Nowej Wsi, 
Małgorzata Krasowska-Gajownik. Jest 
ona absolwentką Muzykologii na Uniwer-
sytecie Warszawskim, 

Autorka i jednocześnie wykonawczyni 
przybliżyła wszystkim obecnym sylwetki naj-
słynniejszych w dziejach kochanków, m.in. 
Casanovy, Rasputina i carycy Katarzyny. 
Małgorzata Krasowska-Gajownik opowie-
działa wiele anegdot i zabawnych historyjek 
związanych z tymi postaciami i ich miłosny-
mi przygodami. Opowiadania przeplatane 
były znanymi piosenkami, publiczność wy-
słuchała takich przebojów, jak Kaziu, zako-
chaj się, Serduszko puka w rytmie czacza, 
Chłopiec z gitarą i wielu, wielu innych. 

Od klasyki do rocka” – koncert ze-
społu Flis Martell Duo. 

Zespół tworzą go Linsay Martell i Mariusz 
Flis. Publiczność miała okazję wysłuchać 
znanych przebojów w niezwykle ciekawych 
aranżacjach na wiolonczelę i gitarę. Artyści 
występują wspólnie od trzech lat, wykonu-
jąc zarówno kompozycje własne, jak też 
covery najlepszych zespołów. Koncertują 
w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kana-
dzie. Linsay Martell to wokalista i gitarzysta 
z Kanady, natomiast Mariusz Flis jest wio-
lonczelistą Filharmonii Łódzkiej oraz pionie-
rem wiolonczeli elektrycznej w Polsce.

Zakrapiane piosenki – wieczór z pio-
senką biesiadną 

Mieszkańcy Nowej Wsi mieli okazję 
uczestniczyć w prawdziwej biesiadzie. 

Piosenki, żarty, anegdoty, swojskie jadło… 
Na to spotkanie zostały zakupione spe-

cjale śpiewniki, a biesiadne przekąski 
przynieśli ze sobą uczestnicy spotkania. 
Nie zabrakło przeróżnych chlebów, smal-
cu, kiełbas, kaszanek i ogórków.

Małgorzata Krasowska-Gajownik, pro-
wadząca spotkanie zaprosiła wszystkich 
obecnych do wspólnej biesiady z piosen-
ką. Wieczór przeplatały monologi, skecze 
i cytaty oraz znane i chętnie przez wszyst-
kich śpiewane piosenki i przyśpiewki bie-
siadne, takie jak Wino musi być, Cała sala 
śpiewa z nami i wiele innych. 

Piosenki starej Warszawy
Gwiazdą wieczoru był zespół Kapsel 

występujący w składzie: Marcin Maro-
szek – wokal, akordeon guzikowy, Tomasz 
Szcześniak – banjo, Przemysław Skałuba 
– klarnet i Łukasz Owczennikow – kontra-
bas. Muzycy zaprezentowali szereg piose-
nek wykonywanych przez uliczne kapele 
starej Pragi, Woli i Mokotowa. Były wśród 
nich: Ostatnia niedziela, Bal na Gnojnej, 
Panna Andzia ma wychodne, U cioci na 
imieninach i wiele innych, zarówno skocz-
nych, jak i melancholijnych kompozycji.

Charakterystyczny wokal oraz tradycyjne 
instrumentarium oddawało typowy klimat 
warszawskiej ulicy lat międzywojennych.

Mieszkańcy mieli również możliwość 
uczestniczenia w spotkaniu z profeso-
rem Andrzej Kułakowski (wieloletnim 
pracownikiem Centrum Onkologii, wyso-
ce ceniony chirurgiem onkologiem), pod-
czas którego przybliżone zostały metody 
wykrywania i leczenia nowotworów oraz 
profilaktyki, a także zapoznanie z osobą 
i osiągnięciami Noblistki – Marii Skłodow-
skiej-Curie w tej dziedzinie. 

Dla najmłodszych odbywały się przed-
stawienia teatralne. Dzieci mogły prze-
nieść się w świat Tymoteusza Rym Cim-
-Cima, Zaczarowanych kaloszy oraz 
poznać przygody Muzykantów z Bremy. 
Nie mogło także zabraknąć spotkania ze 
św. Mikołajem, które odbyło się podczas 
zorganizowanej 9 grudnia Zabawy Choin-
kowej (relacja na str. 3). 

Miłośnicy rękodzieła mogli poznawać 
tajniki decoupage (technika zdobienia, 
polegająca na przyklejaniu na odpowied-
nio przygotowaną powierzchnię, wzoru 
wyciętego z papieru lub serwetki papiero-
wej), uczestniczyć w warsztatach tworze-
nia biżuterii, filcowania oraz wykonywania 
ozdób bożonarodzeniowych. 

Wszystkie spotkania zostały zorgani-
zowane przez radę sołecka, zostały zaś 
sfinansowane ze środków funduszu so-
łeckiego. 

 Anna Bąkowska; UG Zespół Flis Matell Duo
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
– Dz.U. z 2012r., poz. 647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Michałowice: 

1. uchwały Nr XX/191/2012 z 22 października 2012r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru 
„Sokołów, Suchy Las”, obejmującego tereny położone w 
obrębach geodezyjnych wieś Sokołów i wieś Suchy Las. 
Granice obszaru objętego projektem planu wyznaczono w za-
łączniku graficznym do uchwały, dostępnym na stronie interne-
towej gminy http://bip.michalowice.pl/public/?id=118223;

2. uchwały Nr XX/192/2012 z 22 października 2012r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru 
„Nowa Wieś, obejmującego tereny położone w obrębach 
geodezyjnych wieś Nowa Wieś i wieś Granica. Granice ob-
szaru objętego projektem planu wyznaczono w załączniku gra-
ficznym do uchwały, dostępnym na stronie internetowej http://
bip.michalowice.pl/public/?id=118268;

3. uchwały nr XX/193/2012 z 22 października 2012r. o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru Michałowic – „osiedle Michałowice”. Granice 
obszarów objętych projektami planów wyznaczono w załącz-
nikach A-D do uchwały, dostępnych na str onie internetowej 
http://bip.michalowice.pl/public/?id=118269;

4. uchwały nr XX/194/2012 z 22 października 2012r. o przy-
stąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”. Granice obsza-
rów objętych projektami planów wyznaczono w załącznikach 
A-C do uchwały, dostępnych na stronie internetowej http://bip.
michalowice.pl/public/?id=118270;

5. uchwały nr XX/195/2012 z 22 października 2012r. o przy-
stąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru „Komorów – część VI”. Granice obszarów ob-
jętych projektami planów wyznaczono w załącznikach A-D do 
uchwały, dostępnych na stronie internetowej http://bip.micha-
lowice.pl/public/?id=118271;

6. uchwały nr XX/196/2012 z 22 października 2012r. o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru „Reguły”. Granice obszarów objętych pro-
jektami planów wyznaczono w załącznikach A-E do uchwały, 
dostępnych na stronie internetowej http://bip.michalowice.pl/
public/?id=118272.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienio-
nych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie 
w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Michałowice (05-816 Mi-
chałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 – Sala 
Obsługi Interesantów na parterze) w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 7 stycznia 2013 r. Wniosek powinien zawierać 
imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy (nr 
ewidencyjny działki).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 i 
art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), zwanej dalej 
ustawą, zawiadamiam, że Gmina Michałowice przystępuje do 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
skutków realizacji ww. planów, obejmującego w szczególno-
ści sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Do-
kumentacje spraw wyłożone są do wglądu w Referacie Plano-
wania Przestrzennego w pokoju nr 209 na II piętrze i można 
zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu. Stosownie do 
przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowa-
ni w terminie do dnia 7 stycznia 2013 r. mogą wnosić wnioski. 
Wnioski na piśmie należy składać w Biurze Podawczym Urzę-
du Gminy Michałowice, pocztą na adres 05-816 Michałowice-
-Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, ustnie do protokołu 
w Referacie Planowania Przestrzennego lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania 
podpisem elektronicznym) na adres e-mail sekretariat@micha-
lowice.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub na-
zwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek doty-
czy. Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie po-
zostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 
1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych 
wniosków jest Wójt Gminy Michałowice.

Wójt Gminy Michałowice
Krzysztof Grabka

Pierwsza książka J. K. Rowling 
dla dorosłych czytelników!
Autorka bestsellerowej serii 
o nastoletnim czarodzieju Har-
rym Potterze tym razem pisze 
pełną czarnego humoru, błysko-
tliwą i prowokującą opowieść 
o małym prowincjonalnym 
angielskim miasteczku. „Trafny 

wybór” to bezlitosny portret społeczności, w której 
króluje plotka, snobizm i hipokryzja.

FinaLe  
– Becca Fitzpatrick

TRaFny wyBóR  
– J. K. Rowling

Po najświeższe informacje o nowościach 
i wydarzeniach w bibliotece zapraszamy 
na naszą stronę internetową oraz nasz 
profil w serwisie społecznościowym  
www.facebook.com/GBPkomorow

„Finale” to czwarta, 
ostatnia część sagi 
uwielbianej przez 
nastolatki na całym 
świecie. Bohaterowie 
powieści „Szeptem”, 
„Crescendo” i „Cisza” 
zmierzą się z naj-
większym jak dotąd 
wyzwaniem...

proponujemy państwu lekturę nowości z Biblioteki w Komorowie.



•  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Gminy Michałowice 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 
05-816 Michałowice,  
tel. 22 350–91–20, fax 22 350–91–21

•  Zespół Obsługi Ekonomiczno-Admini-
stracyjnej Szkół 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 
05-816 Michałowice,  
tel. 22 350–91–60, fax 22 350–91–61

•  Gminna Komisja ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych w Michałowicach  
z siedzibą w Nowej Wsi 
ul. Główna 52 A, 05–806 Komorów 
tel. 22 758–28–22 (dyżury w każdy 
 czwartek w godz. 17.00–19.00)

•  Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie 
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20 
05–806 Komorów,  
tel. 22 758–06–37 ZSO i SP 
tel. 22 758–02–48 liceum 
tel. 22 758–08–95 gimnazjum

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

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

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

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

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

GMiNNE jEDNOSTKi ORGANiZACYjNE

TElEfON AlARMOWY – 112

POliCjA – 997
Komisariat Policji w Regułach 
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15 
tel. 22 723–41–70, 22 604–65–00 
22 753–40–46 
Sekretariat tel. 22 604–65–02 
fax. 22 604–64–06 
(wszystkie telefony czynne całodobowo)
Komenda Powiatowa 
22 758– 60– 81 do 85, 22 604–62–13

STRAż POżARNA – 998 
Państwowa Straż Pożarna Pruszków 
Telefon alarmowy 22 758–77–01
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi 
ul. Główna 2  
tel. alarmowy 22 758–26–87, 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 
ADMAR-U – miejscowości: GRANICA, KO-
MORÓW – bez osiedla Ostoja, MICHAŁOWI-
CE OSIEDLE – z wyłączeniem ulic obsługiwa-
nych przez MPWiK; MICHAŁOWICE WIEŚ, 
NOWA WIEŚ, OPACZ-KOLONIA, OPACZ 
MAŁA, PĘCICE, PECICE MAŁE, REGUŁY 
– bez ul. Bodycha (od ul. Regulskiej do ul. 
Rumiankowej), SOKOŁÓW, SUCHY LAS
Całodobowo tel. 501 669 790, 509 204 365
MPWiK – miejscowości : KOMORÓW– tylko 
osiedle Ostoja; MICHAŁOWICE OSIEDLE 
(ulice: 3 Maja, 11 Listopada – od ul. Cichej 
do ul. Szkolnej, Cicha, Dębowa, Jaśminowa, 
Jesionowa, Klonowa, Kościuszki, Kwiatowa, 

Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Ogrodowa, 
Parkowa – od ul. Polnej do ul. Klonowej; 
Partyzantów, Raszyńska – od ul. Jesionowej 
do ul. Szkolnej, Regulska – od ul. Cichej 
do ul. Spacerowej, Rumuńska, Rynkowa, 
Słowackiego, Sportowa, Szkolna, Wojska 
Polskiego, Żytnia) 
Pogotowie MPWiK 784 021 226

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

WAżNiEjSZE TElEfONY

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

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

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

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

odpady komunalne; 

10 – Zieleń; 
11 – Numery porządkowe nieru-

chomości i dzierżawa gruntów; 
12 – Podział nieruchomości  

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

Telefony bezpośrednie:

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

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

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

Ważne telefony …

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

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

www.dbprint.pl
biuro@dbprint.pl

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

Druk  
i opracowanie  

graficzne:


