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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  
Uroczyste obchody 95. rocznicy odzyskania 
niepodległości odbyły się w Michałowicach, 
Komorowie, Opaczy-Kolonii oraz Nowej Wsi. 

WARTO PRZECZYTAĆ!

RECITAL PIOSENEK 
OKUDŻAWY I WYSOCKIEGO  
W świetlicy w Opaczy-Kolonii odbył się recital 
piosenek rosyjskich bardów, Bułata Okudżawy  
oraz Władimira Wysockiego, w wykonaniu ak-
tora warszawskiego teatru Roma, Krzysztofa 
Bartłomiejczyka.

s. 4

DZIEŃ SENIORA 2013  
W tym roku, w obchodach Gminnego Dnia 
Seniora, wziął  udział najstarszy mieszkaniec 
gminy Michałowice, 104-letni Kazimierz Ro-
lak. Wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka 
wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie 5 parom obchodzącym złote gody. 
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Po raz trzeci Gmina Michałowice zwy-
ciężyła w  konkursie Mazowiecka Gmina 
Roku 2013, zdobywając złotą statuetkę 
Orła Mazowieckiego Samorządu (katego-
ria - gmina wiejska powyżej 12 tys. miesz-
kańców). Nagrodę odebrał wójt gminy 
Krzysztof Grabka, podczas gali „Samorząd 
i  Przedsiębiorczość”, która odbyła się  
23 listopada w Warszawie. 

Mazowieckie samorządy oceniane były 
poprzez pryzmat wyni-

ków ekonomicznych, jakości 
zarządzania i  oferowanych 
usług, wywiązywania się ze swo-
ich zadań obligatoryjnych. Kapituła 
konkursu, przyznając naszej gminie 
pierwsze miejsce, doceniła działania doty-
czące poprawy warunków życia mieszkań-
ców, obejmujących takie obszary m.in. jak 
ochrona środowiska, edukacja czy infra-
struktura techniczna. 

Konkurs zorganizowany w  ramach 
Narodowego Programu Promocji 
POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2020 
odbył się już po raz 6. Honorowy 
patronat sprawował Marszałek 

Województwa Mazowieckiego, Adam 
Struzik oraz Prezydent M. St. Warszawy, 
Hanna Gronkiewicz – Waltz. 

W  dotychczasowych edycjach kon-
kursu Mazowiecka Gmina Roku, Gmina 
Michałowice już dwa razy zdobyła najwyższą 
nagrodę w kategorii gmina wiejska (2010 r., 
2012 r.), raz uplasowała się na II (2011 r.) i III 
miejscu (2008 r.) oraz otrzymała wyróżnienie 
(2009 rok). Przypomnijmy, że w  tym roku 
gmina zajęła także 2. pozycję w  rankingu 
„LIDERZY WZROSTU”, w  kategorii „Gminy 

Aglomeracji Warszawskiej” 
oraz zdobyła tytuły „Gminy 
na 5!” i „Mazowieckiej Gminy  

na 5!”.
 Wszystkie nagrody i wyróż-

nienia są nie tylko 
wyrazem uznania 
dla działań podej-
mowanych na rzecz 

społeczności ,  ale 
przede wsz ystk im 

motywacją i mobiliza-
cją do dalszej pracy. 

UG  

Złoty Orzeł dla Gminy Michałowice
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Prawo miejscowe
PODATEK OD NIERUCHOMOSCI
Uchwała Rady Gminy Michałowice Nr XXXIII/285/2013 z dnia 5 li-
stopada 2013 r. określa stawki podatku od nieruchomości, które 
obowiązywać będą w 2014 r. na terenie gminy Michałowice. Stawki 
te pozostaną w tej samej wysokości co w roku bieżącym i wynosić 
odpowiednio 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 prowa-
dzenie działalności gospodarczej – 21,79 zł od 1 m² powierzch-
ni użytkowej;

  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w  za-
kresie 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 pod-
mioty udzielające tych świadczeń 4,44 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej;

  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
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.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU
Uchwała Nr XXXIII/284/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listo-
pada 2013 r. określa stawki podatku od środków transportowych 
obowiązujące w 2014 roku. W przyszłym roku wysokość stawek po-
zostanie na tym samym poziomie i wynosić będzie:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej:

 a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 748 zł
 b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1 175 zł
 c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1 496 zł
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej równej bądź wyższej niż 12 ton w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia wysokości stawek określa się w załączniku nr 1 (szcze-
góły na www.michalowcie.pl) do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 
8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 
12 ton 1 711 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 
8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowi-
tej pojazdu i rodzaju zawieszenia wysokość stawek określa się 
w załączniku nr 2 (szczegóły na www.michalowcie.pl) do niniej-
szej uchwały;

5) od przyczep i  naczep, o  których mowa w  art. 8 pkt 5 ustawy 

o  podatkach i  opłatach lokalnych, które łącznie z  pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i  poniżej 12 ton (z  wyjątkiem związanych wyłącznie z  działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)  
1 496 zł

6) od przyczep i  naczep, o  których mowa w  art. 8 pkt 6 ustawy 
o  podatkach i  opłatach lokalnych (z  wyjątkiem związanych 
wyłącznie z  działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym po-
siadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 
ton wysokość stawek określa się w załączniku nr 3 (szczegóły na 
www.michalowcie.pl) do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

 a) mniejszej niż 30 miejsc 1 711 zł
 b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2 138 zł

PODSTAWA USTALENIA PODATKU ROLNEGO
Na podstawie uchwały Nr XXXIII/285/2013 Rady Gminy Michałowice  
z dnia 5 listopada 2013 r. średnia cena skupu żyta wynosząca 69,28 zł  
za 1 q, która została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 
814) i jest przyjmowana jako podstawa do ustalenia podatku rolne-
go, została obniżona na terenie gminy Michałowice, podobnie jak  
w roku ubiegłym, do kwoty  40,00 zł za 1 q. 
W związku z tym podatek rolny w 2014 r. pozostanie bez zmian i wy-
nosił będzie:
- dla gruntów gospodarstw rolnych: 100 zł/hektar przeliczeniowy
- dla pozostałych gruntów: 200 zł/ha fizyczny 

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Uchwała Nr XXXIII/288/2013 Rady Gminy Michałowice z  dnia  
5 listopada 2013 r. określa opłaty za korzystanie z  wychowania 
przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przed-
szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Michałowice. Placówki te zapewniają bezpłatne nauczanie, wycho-
wanie i opiekę w czasie od godz. 8:00 do 13:00, tj. w wymiarze 5 go-
dzin dziennie. Natomiast wysokość opłaty za korzystanie z wycho-
wania przedszkolnego w czasie przekraczającym ww. wymiar go-
dzinowy wynosi 1 zł (jeden złoty) za godzinę. Miesięczna wysokość 
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego obliczana jest 
jako iloczyn opłaty w wysokości 1 zł, liczby godzin pobytu dziecka 
w przedszkolu ponad bezpłatny wymiar godzinowy oraz liczby dni 
obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu. 
Całkowite zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przed-
szkolnego ustalono dla trzeciego i  każdego następnego dziecka 
z  jednej rodziny, które równocześnie uczęszczają do przedszkola. 
Całkowitego zwolnienia z opłaty udziela się na wniosek rodzica lub 
opiekuna prawnego dziecka.

UG 

Aktualności

Gmina Michałowice realizuje projekt pn.  
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” 

dofinansowany ze środków EFRR Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - 

działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.  
W ramach projektu zostanie zakupionych  

118 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu  
dla gospodarstw domowych z terenu gminy oraz  

20 zestawów na potrzeby gminnych placówek publicznych.  
Okres realizacji projektu:  

listopad 2013 - grudzień 2015 r.



3Biuletyn informacyjny Gminy Michałowice                 Nr 5 grudzień 2013 www.michalowice.pl

•	 Wszczęto postępowania przetargowe na:

- modernizację Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie - wykona-
nie zagospodarowania terenu, oświetlenia, małej architektury,

- budowę sieci wodociągowej w  ul. Klonowej w  Opaczy-
Kolonii, 

- wykonanie odwodnienia w ul. Parkowej w Suchym Lesie,

- przebudowę ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii, na odcinku 
od ronda do ul. Klonowej,

- roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w 2014 r.,

- przebudowę ul. Bocznej w Regułach,
- dostawę wody do odbiorców, eksploatację, obsłu-

gę i  konserwację stacji uzdatniania wody oraz usu-
wanie awarii na sieci wodociągowej na terenie gminy 
Michałowice w latach 2014-2015,

- modernizację budynku przedszkola w  Nowej Wsi - mo-
dernizacja kuchni i  łazienek w  przyziemiu budynku przed-
szkola,

- wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. 
Leśnej, Ks. Wożniaka oraz Zielonej Polany w  Pęcicach 
Małych,

	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zagospodaro-
wanie terenu przy ul. Kuchy w Regułach zgodnie z projektem 
oraz wykonanie nasadzeń drzew i  krzewów na terenie gminy 
Michałowice. Prace prowadziło będzie konsorcjum firm: lider – 
AGAdendron Sp. j. Zakładanie i  Pielęgnacja Zieleni z  Raszyna; 
uczestnik – SGO Wojciech Szafirowski z Warszawy. 

	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na przebudowę 
ul. Matejki w Komorowie. Inwestycję prowadziła będzie firma 
MKL-BUD Michał Lulis z Warszawy. 

•	 Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na przebudowę  
ul. Wiejskiej w  Regułach – wykonanie odwodnienia. Realizacją 
inwestycji zajmie się MABAU POLSKA Sp. z o.o. z Baniochy

	  Trwają prace związane z :

- przebudową ul. Kochanowskiego w  Granicy. Planowany 
termin zakończenia – 31.12 2013 r. 

- modernizacją Stacji Uzdatniania Wody Komorów. Termin 
zakończenia – II kwartał 2014 r. 

- przebudową ul. Dębowej w Granicy – etap I. Termin zakoń-
czenia – II kwartał 2014 r.

- przebudową ul. Rumuńskiej, Żytniej i  Kwiatowej 
w Michałowicach Termin zakończenia realizacji inwestycji –  
II kwartał 2014 r.

- przebudową starego budynku Urzędu Gminy 
w Michałowicach – termin zakończenia 31.07.2014 r. 

•	 Zakończono prace związane z:

- odwodnieniem ul. Żwirki i Wigury w Michałowicach. 

-  przebudową ul. Różanej w Nowej Wsi. 

- ul. Malinowej w Opaczy-Kolonii. 

-  ul. 3 Maja – etap I i ul. Kredytowej wraz z budową chodnika 
w ul. Kotońskiego w Komorowie. 

- ul. Akacjowej w Opaczy–Kolonii. 

-  ul. Lazurowej w Regułach

Aktualności

GMINNE INFORMACJE

UG  

Nagrody i wyróżnienia  
dla pracowników GOPS 
21 listopada to święto Pracowników Socjalnych, w  którym do 
kadry pomocy społecznej kierowane są ciepłe słowa wdzięczno-
ści za codzienny wysiłek i trud wkładany w pracę na rzecz osób, 
rodzin i całych społeczności. Tradycyjnie też z tej okazji Minister 
Pracy i  Polityki Społecznej przyznał okolicznościowe nagrody 
i wyróżnienia. 

W roku 2013 wpłynęło 140 wniosków o nagrody, w tym 58 wnio-
sków w kategorii indywidualnej oraz 82 w kategorii zespołowej. 

Za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej 
Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał 14 nagród pieniężnych, 
w tym 7 indywidualnych i 7 zespołowych, oraz 15 wyróżnień w formie 
listów gratulacyjnych (7 indywidualnych i 8 zespołowych). W gronie 
osób nagrodzonych znalazła się Katarzyna Dąbek, straszy specjalista 
pracy socjalnej w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Gminie 
Michałowice, natomiast w gronie wyróżnionych zespołów znalazł się 
cały zespół pracowników GOPS Michałowice.

Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone przez Elżbietę Seredyn, 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pod-
czas uroczystości, która odbyła się w Warszawie, w Hotelu Polonia. 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego swoje nagrody przyznał tak-
że Wojewoda Mazowiecki - Jacek Kozłowski, który wyróżnił 12 osób. 
W  gronie nagrodzonych znalazła się ponownie Katarzyna Dąbek 

z GOPS Michałowice. Uroczyste wręczenie nagrody za skuteczność 
prowadzonej pracy socjalnej i  profesjonalizm, a  także wieloletnią 
pracę na rzecz osób starszych chorych i  niepełnosprawnych oraz 
uruchomienie specjalistycznego poradnictwaa nastąpiło 25 listo-
pad br. W  tym samym dniu przyznawane były również wyróżnienia 
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Tytuł „zawsze pomocni” 
otrzymała Edyta Żaczkiewicz, straszy specjalista pracy socjalnej – 
koordynator w GOPS Michałowice. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

GOPS  

Komorów - ul. 3 Maja
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Święto 
Niepodległości  
w Michałowicach 

11 listopada 2013 r.,w kościele pw. WNMP 
w Michałowicach została odprawiona 
msza w intencji Ojczyzny, po mszy odbył 
się koncert pieśni i piosenek patriotycz-
nych w wykonaniu Orkiestry Kameralnej 
„Polish Camerata” (dyrygent Marek 
Głowacki) oraz chóru‚ All Antico; a po kon-
cercie, na dziedzińcu kościoła, patriotycz-
ny piknik.

– Chcemy podziękować Bogu za wiel-
ki dar – Ojczyznę – mówił podczas mszy ks. 
proboszcz Marek Małkiewicz. – Jesteśmy 
dziedzicami wielkiej Polski – owocu pra-
cy intelektualnej, pracy rąk, uczuć. (…) 
Niepodległość to nie jest dar skończony, któ-
ry można schować do szkatuły. On dzieje się. 
Jest to dar, który można stracić. Dbajmy nie 
tylko o jego zachowanie, ale rozwijajmy go. 
– Ta patriotyczna manifestacja, bo tym jest 
dzisiejsza uroczystość, to świadectwo na-
szej miłości do Ojczyzny – powiedział za-
raz po mszy, przed koncertem wójt gminy 
Michałowice Krzysztof Grabka - Dbajmy, pie-
lęgnujmy naszą niepodległość, bo, jak pod-
kreślił ksiądz proboszcz, niepodległość nie 
została nam dana na zawsze, o niepodległość 
musimy walczyć.

Koncert rozpoczęło wykonanie 
„Bogurodzicy”. Ten najstarszy polski zacho-
wany tekst poetycki, zaśpiewany przez ry-
cerstwo przed bitwą pod Grunwaldem oraz 
przed bitwą pod Warną, publiczność wy-
słuchała na stojąco. Na stojąco zostały też 
odsłuchane „Legiony”, czyli pieśń I Brygady 

Legionów Polskich, dowodzonych przez 
Józefa Piłsudskiego. W kościele zabrzmiały 
też pieśni i piosenki: „Piechota”, „Przybyli uła-
ni”, „Wojenko, wojenko”, „Płynie Wisła, płynie”.

Gawędy o muzyce, o pieśniach, ale i o 
historii opowiadał Jacek Knadel: – Pieśni i 
piosenki towarzyszyły ważnym wydarzeniom 
historycznym, często pisane na gorąco, były 
emocjonalnym komentarzem tych wyda-
rzeń. „O mój rozmarynie” to najpiękniejsza 
pieśń ułańska, o żołnierzu, który zaciągnął 
się do wojska, bo nie chciała go dziewczy-
na. Na niepodległościowym koncercie w 
Michałowicach, w wykonaniu Orkiestry 
Kameralnej „Polish Camerata” zabrzmiały po-
lonezy Chopina i Ogińskigo, a także skompo-
nowany do filmu Andrzeja Wajdy, ekranizacji 
narodowej epopei „Pan Tadeusz”, polonez 
Wojciecha Kilara. 

Po występach artystów odbył się patrio-
tyczny piknik. Jak co roku nie zabrakło na 

nim tradycyjnej grochówki, przygotowanej 
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowej Wsi, 
a także grillowanych kiełbasek i kaszanki oraz 
tortu i wyrobów cukierniczych, które zostały 
zapewnione i serwowane przez lokalną spo-
łeczność. 

Msza, wzruszające kazanie, z elementa-
mi racjonalizmu: z przesłaniem, że na rzecz 
państwa, narodu, ojczyzny trzeba codziennie 
pracować, rzetelnie wykonywać swoje obo-
wiązki; koncert w wykonaniu znakomitych 
artystów, słowno-muzyczna inscenizacja  
o ogromnym ładunku emocjonalnym – nuta-
mi i słowami wyrażona droga do naszej nie-
podległości, a na koniec przyjemnie spędzo-
ny czas, wśród znajomych, w dobrosąsiedz-
kiej atmosferze, przy żołnierskiej grochówce 
– taki był 11 listopada w Michałowicach. 

Stanisław Szałapak  

Wydarzenia

Dzień Niepodległości  
komorowianie uczcili śpiewem  
pieśni patriotycznych 
Po raz piąty mieszkańcy Komorowa, jak również Granicy, spotka-
li się na Placu Paderewskiego, by śpiewem pieśni patriotycznych 
uczcić 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W 
imprezie uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice. 

Śpiewanie pieśni patriotycznych stało się lokalną tradycją. Przy 
organizacji tego wydarzenia uczestniczą komorowskie stowarzy-

szenia: Stowarzyszenie Komoriwianie, Stowarzyszenie Kulturalny 
Komorów i Stowarzyszenie K40. Najważniejszy jednak jest fakt,  
że każdego roku na Plac Paderewskiego, by wspólnie obchodzić świę-
to niepodległości, przychodzi coraz więcej mieszkańców, całe rodzi-
ny, często z bardzo małymi dziećmi. 

Na scenie zaprezentował się chór „Ad hoc”, a także trio smycz-
kowe „Nastroje”. Wystąpił Mateusz Bąkowski – fortepian i Tomasz 
Kirszling - trąbka. Śpiewały również przedszkolaki z Przedszkola Sióstr 
Misjonarek Świętej Rodziny, a także uczniowie komorowskiej szkoły 

podstawowej, z klasy trzeciej, które przygotowała do występu na-
uczycielka Renata Sobczak.

W czasie trwania koncertu śpiewano „Pierwszą brygadę”, „Marsz 
legionów”, pieśń „Ułan”, a także „Hej, na konie” i „Wojenkę”. Koncert 
zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni „Pijmy wino, szwoleżerowie”. 
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Koncert „Ja z tobą, ty ze mną” prowadzili: Elżbieta Wyżycka – 
Stowarzyszenie K40, Witold Błaszczyk – Stowarzyszenie Kulturalny 
Komorów i Andrzej Jarzyński – Stowarzyszenie Komorowianie. 

 W tym roku strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi 
przygotowali znakomitą strażacką grochówkę. Była naprawdę wy-
śmienita, od razu ustawiła się kolejka. Zainteresowanie było ogromne, 
ku zaskoczeniu organizatorów, grochówki zabrakło! Krzysztof Grabka, 
wójt gminy Michałowice, oczywiście bardzo przepraszał za te „bra-

ki”, ale powiedział, że z drugiej strony jest szczęśliwy, bo to oznacza,  
że na plac Paderewskiego przychodzi coraz więcej mieszkańców, 
którzy wspólnym śpiewem pragną uczcić rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. A to jest bardzo optymistyczne. 

Spotkanie zostało sfinansowane przez gminę Michałowice, w ra-
mach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Beata Izdebska-Zybała  

PATRIOTYCZNY KONCERT  
W OPACZY-KOLONII 

8 listopada, w świetlicy w Opaczy-Kolonii pieśni oraz piosenki pa-
triotyczne, pod kierunkiem Renaty Włodarek zaśpiewały chóry 
dorosłych „Czerwone Korale” oraz dziecięcy „Czerwone Koraliki”.

Zebranych przywitała sołtys Grażyna Grabka, która wraz z radę so-
łecką oraz kołem nr 11 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów – pod kierunkiem przewodniczącej koła Anny Taras, przy-
gotowała uroczystość. 

Występ rozpoczęło wykonanie „Marszu Polonii”, pieśni nawiązują-
cej do hymnu Polski. Utwór ten uczestnicy uroczystości wysłuchali na 
stojąco. Następnie chóry zaśpiewały: „Wojenko, wojenko”, „Piechotę” 
i „Jedzie na Kasztance”. „Ty pójdziesz górą” – tę pieśń ludową – chó-
ry wykonały w  układzie na trzy głosy, dziecięcy „Czerwone Koraliki” 
– na najwyższy głos, a „Czerwone Korale” – na głos żeński oraz mę-
ski. Chóry zadebiutowały w takim wykonaniu. Jest to kolejny krok we 
wzbogacaniu artystycznych środków wyrazu przez te zespoły. Nie 
mogło oczywiście zabraknąć ułanów: „Hej, hej ułani, malowane dzie-
ci” oraz „Przybyli ułani pod okienko”.

Tak w pieśni i piosence żołnierskiej, patriotycznej na piątkowym, 
wieczornym spotkaniu minął wiek XIX, minęła I wojna światowa, przy-
szła niepodległość, wybuchła II wojna światowa. „Kołysankę leśną”, 
zwaną też „Dziś do ciebie przyjść nie mogę” zaśpiewał, akompaniując na 
gitarze, Jacek Woźniczko – członek zespołu od momentu jego powsta-
nia, a reszta „Czerwonych Korali” nuciła melodię pieśni mormorando.  
„Pałacyk Michla” - pierwszą zwrotkę tej wesołej piosenki zaśpiewał je-

den z najmłodszych członków „Czerwonych Koralików” Łukasz Podleś, 
a drugą - Nadia Bortniczuk i Ola Gaj. 

Występ zakończyło wspólne wykonanie pieśni „Bagnet na broń” 
– słowa i muzyka syreny warszawskiej Krystyny Krahelskiej, która zo-
stała śmiertelnie ranna w pierwszych minutach powstania warszaw-
skiego. 

Patriotyczną dekorację, z  reprodukcją obrazu Wojciecha 
Kossaka „Piłsudski na Kasztance”, wykonały chóry „Czerwone Korale” 
i „Czerwone Koraliki”. Nad estetyką dekoracji czuwał członek zespołu 
Włodzimierz Kowalski, zawodowy artysta plastyk, malarz. W uroczy-
stości wzięły udział radne Anna Kamińska i Elżbieta Zawadzka. 

Stanisław Szałapak  

W sobotę, 16 listopada, w Nowej Wsi 
odbył się koncert, na którym wystąpiła 
Grupa Teatralna Warszawiaki. 

Na koncert zorganizowany z okazji 95. rocz-
nicy odzyskania niepodległości, przybyło 

wielu mieszkańców. Rozpoczęła go Elżbieta 
Biczyk, mówiąc - 11 listopada to dla Polaków 
jeden z najważniejszych dni w roku (...) W 
tym dniu myślimy o wszystkich pokoleniach, 
które oddały swoje życie, swoją młodość 
za to by nasza Ojczyzna była niepodległa. 
Myślę, że my, tak jak i oni, miłość do Ojczyzny 
mamy we krwi, na szczęście dzisiejsze czasy 
nie wymagają od nas takich poświęceń.- 
- Przechowujmy w naszej pamięci dokona-
nia narodu polskiego i przekazujmy tę tra-
dycję młodemu pokoleniu. Dzisiejszy kon-
cert to jakby kontynuacja wzruszeń z Dnia 
Niepodległości - powiedziała, zapraszając 
wszystkich zebranych na występ zespołu 
Warszawiaki.

Muzycy rozpoczęli występ od zaśpie-
wania „My pierwsza brygada”. A następ-
nie wykonali: „Rozkwitły pąki białych róż”, 

„Wojenko, wojenko”, „Hej ,Hej ułani”, „Lance 
do boju, szable w dłoń - bolszewika goń”, 
„Przybyli ułani pod okienko” czy „O mój roz-
marynie”. Artyści śpiewali również piosenki 
Powstania Warszawskiego. Wykonali mię-
dzy innymi „Hej, chłopcy bagnet na broń”. 
Koncert zakończył się odśpiewaniem pie-
śniami: „Czerwone maki pod Monte Cassino” 

oraz „Rota”. Atmosfera była podniosła, wszy-
scy zebrani powstali ze swoich miejsc, aby 
uczcić bohaterów, którzy oddali swoje ży-
cie w bitwach narodowo-wyzwoleńczych. 
Mieszkańcy wraz ze zespołem śpiewali bar-
dziej znane pieśni patriotyczne. 

Koncert zorganizowała Elżbieta Biczyk, 
radna, wraz z Radą Sołecką. Został on sfi-
nansowany ze środków funduszu sołeckiego 
(zgodnie z uchwałą zebrania mieszkańców).

Beata Izdebska-Zybała  

Koncert pieśni patriotycznych w Nowej Wsi
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Gminny  
Dzień Seniora 
20 października w  Venecia Palace odby-
ły się coroczne obchody Gminnego Dnia 
Seniora. Wziął w  nich udział najstarszy 
mieszkaniec gminy Michałowice, 104-let-
ni Kazimierz Rolak. Wójt Krzysztof Grabka 
wręczył Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie 5 parom z  naszej gminy ob-
chodzącym złote gody. Do życzeń i gratu-
lacji dla dostojnych seniorów przyłączyli 
się posłanka Barbara Czaplicka oraz woje-
woda mazowiecki Jacek Kozłowski. 

50-lecie pożycia małżeńskiego obcho-
dzili: Halina i Wojciech Grobelni, Irena 

i Stefan Kępkowie, Wanda i Leon Knobelsdor-
fowie, Anna i Zenon Kowalczykowie, Wiesła-
wa i Karol Wildowie (o najstarszym mieszkań-
cu gminy i parach małżeńskich przeczytacie 
Państwo na str. 7 i 8)

Grażyna Matysiak z  Michałowic, dzięku-
jąc wójtowi w imieniu seniorów za wyjazd do 
zaprzyjaźnionej gminy Vico Nel Lazio, prze-
kazała pozdrowienia od seniorów z Włoch. – 
Zwiedzaliśmy Rzym. Teraz przyjechaliśmy do 
Wenecji. To jest przedłużenie naszego wyjaz-
du – zażartowała.

– Dziękuję za całoroczny trud, za pracę na 
rzecz seniorów – powiedział wójt gminy Mi-
chałowice, Krzysztof Grabka. Wręczył bukiety 
kwiatów przewodniczącym kół emerytów, 
rencistów i  inwalidów: Felicji Ćwilichowskiej 
– przewodniczącej koła w Komorowie, Irenie 
Niewiadomskiej – koła w  Nowej Wsi, Annie 
Taras – w  Opaczy-Kolonii, Helenie Jędras – 
w  Regułach oraz wiceprzewodniczącej koła 
w  Michałowicach - Henryce Kolei (przewod-
nicząca Teresa Sładek była nieobecna). Życzył 

szybkiego powrotu do zdrowia nieobecne-
mu na imprezie Ekspedytowi Ćwilichowskie-
mu, mężowi pani Felicji. Podziękował im za 
prowadzenie banku żywności w Komorowie.

Kazimierzowi Rolakowi cała sala zaśpie-
wała 200 lat. 

– Medal za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie jest to jedyne odznaczenie, które otrzy-
muje się we dwoje – powiedział wojewoda 
Kozłowski. – Parom, które obchodzą 50-lecie, 
życzę brylantowych godów. Składałem ży-
czenia parom, które obchodziły 75-lecie. 

Na pałacowym dziedzińcu jubilatom na 
wiwat wystrzelili z  armaty, przykładając po-
chodnię do lontu: poseł Barbara Czaplicka, 
wojewoda Jacek Kozłowski oraz wójt Krzysz-
tof Grabka. 

Pod kierunkiem Renaty Włodarek wystą-
piły chóry z  Opaczy-Kolonii dziecięcy „Czer-
wone Koraliki” i dorosłych „Czerwone Korale” 

oraz pod kierunkiem Piotra Gwiazdeckiego 
chór seniorów z Michałowic „Michałowiczan-
ka”. Na scenie muzycznie zaprezentowali się 
mieszkańcy z  Nowej Wsi, Komorowa i  Gra-
nicy oraz mieszkanka Reguł Stenia Widlicka. 
Wiersz autorstwa Tadeusza Karolaka recyto-
wała Albina Polesinek z Komorowa, zaś wła-
snego autorstwa, mieszkaniec Michałowic, 
Janusz Sieciński (tekst poniżej). 

Zespół Odeon Band, laureat nagrody  
„Złotego Liścia Retro”, zagrał i zaśpiewał prze-
boje z  przedwojennych filmów i  kabaretów, 
we własnej aranżacji. Zabawa trwała do go-
dzin wieczornych. Parkiet przez cały czas był 
pełen, seniorzy bawili się wspólnie z  wodzi-
rejem przy największych polskich i  zagra-
nicznych przebojach. Tańczono twista, zorbę, 
kazaczoka i krakowiaczka. 

Odbył się też konkurs tańca, w kategorii 
tango. Wygrała go „złota para”, tzn. para ob-
chodząca złote gody – Wiesława i Karol Wil-
dowie; drugie miejsce zajęli Danuta Jasińska 
i  Paweł Cichocki, a  trzecie Krystyna i  Janusz 
Jankowscy. 

W Dniu Seniora wzięli udział radni: Elżbie-
ta Biczyk, Anna Kamińska, Tadeusz Chruściak, 
Eugeniusz Hanc, Paweł Koryds, Przemysław 
Majtyka i Paweł Zacny, a także Andrzej Olęc-
ki – dyrektor Zespołu Szkół w Michałowicach, 
Zofia Idzikiewicz – sekretarz gminy Michało-
wice i Anna Jankowska – skarbnik gminy. 

Wiersz autorstwa Janusza Siecińskiego 
 
Nasza Gmina pięknieje nam z dnia na dzień  
Widzi to każdy przechodzień !!!

A rządy sprawują Pan Wójt i radni 
Bynajmniej nie są bezradni !!!

Mamy najpiękniejszy w powiecie  
budynek Urzędu Gminy 
Jesteśmy z tego dumni i się bardzo cieszymy !!!

Od niedawna  
nowy budynek gimnazjum mamy  

Stanisław Szałapak  
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104-latek 
i złote pary 
Przedstawiamy najstarszego mieszkańca 
gminy Michałowice, Kazimierza Rolaka 
oraz 5 par, które obchodziły złote gody, 
są to: Halina i  Wojciech Grobelni, Irena 
i  Stefan Kępkowie, Wanda i  Leon Knobel-
sdorfowie, Anna i  Zenon Kowalczykowie, 
Wiesława i Karol Wildowie.

KAZIMIERZ ROLAK – 104 lata,  
najstarszy mieszkaniec gminy Michałowice

Rozmawiamy w  obecności jego córki 
Henryki Biłozór. O dziadku opowiedziała też 
jego wnuczka Halina Rukat.

– Ja urodzony w  Zbarażu za Austrii – 
mówi pan Kazimierz.

Dokładnie 10 stycznia 1909 r. 
Żartujemy przez chwilę z jego córką o po-

staci literackiej Longinusie Podbipięcie ze wsi 
Myszykiszki. W  Zbarażu Podbipięta jednym 
zamachem miecza ściął trzy głowy i w Zbara-
żu zginął. 

Kazimierz Rolak mieszkał we wsi Wala-
chówka. 

– Nasza wioska była Polska – mówi. – Za 
Austrii w Galicji w urzędach mówili po polsku.

Miał ośmioro rodzeństwa, a  ma córkę, 
pięcioro wnuków i  dziesięcioro prawnuków. 
Jego żona zmarła 26 lat temu.

– Pamiętam wszystkie wojny – opowia-
da. – (W  czasie II wojny światowej) z  naszej 
wsi nie wywozili na Sybir… – zastanawia się 
chwilę. – …wywieźli kilka osób.

Od 1943 r. był sanitariuszem w 1. Polskiej 
Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, 
następnie 1. Armią WP. Z  wojskiem doszedł 
do Berlina. – A  następnie 180 km za Berlin  
– dodał Kazimierz Rolak.

Po wojnie wrócił po żonę oraz dziecko 
i  rodzina ostatnim repatrianckim transpor-
tem wyjechała na ziemie odzyskane. Zajęli 
5-hektarowe gospodarstwo we wsi Dłużki 
w Zielonogórskiem. Pan Kazimierz pracował 
też jako robotnik drogowy.

Córka pana Kazimierza Henryka Biłozór 
oraz jej mąż mieli gospodarstwo niedaleko 
Gubina. Sprzedali je i  w  1964 roku przepro-
wadzili się do Komorowa. Trzy lata później 
swoje gospodarstwo sprzedał pan Kazimierz 
i  też pobudował się w  Komorowie. Teraz 
mieszka z  nim wnuczka Halina Rukat i  troje 
prawnuków.

Jak opowiada wnuczka: – Jeszcze w wie-
ku dziewięćdziesięciu paru lat dziadek przy-
cinał sąsiadom żywopłoty. Robił to perfekcyj-
nie. Kiedy podrośli moi synowie (uczęszczali 
do gimnazjum), a  dziadek nie miał już tyle 
sił co dawniej, pomagali pradziadkowi. Ten 
wciąż złościł się (śmieje się): „są młodzi, mają 
zdrowe oczy, a przycinają krzywo”.

– Na rowerze dziadek jeździł jeszcze 
w wieku 100 lat, ale przestał, kiedy przewrócił 
się. Przez lupę czyta gazety oraz książki histo-
ryczne, najchętniej o  II wojnie. Lubi słuchać 
radia. Do telewizji zraził się. Urządzeniem, 
którego najczęściej używa, jest mikrofalów-
ka. Podgrzewa na niej przygotowane przeze 
mnie posiłki. 

– Przepis na długowieczność? – zastana-
wia się córka pana Kazimierza. – Ciężko pra-
cował. Być może tajemnica tkwi w  jedzeniu. 
Kiedyś jedzenie było zdrowe, to organizm 
uodpornił się. 

I bohaterskich powstańców dwa ronda  
Pan Wójt realizuje,  
co społeczeństwo Osiedla żąda !!!

My, seniorzy z osiedla Michałowice  
na świetlicę bardzo czekamy 
I o nią od lat zabiegamy !!!

Jak dobrze remont pójdzie,  
za rok będziemy mieli świetlicę 
Wszyscy w to wierzymy i ja na to liczę !!!

Rozkwitnie w niej nasze życie kulturalne, 
Różne inicjatywy spełnią się,  
nie pójdą na marne !!

Choć czasy nie lekkie,  
bo emeryturę za małe mamy  
My, seniorzy, nie narzekamy !!!

Dzięki dotacjom Gminy  
jeździmy na wycieczki, śpiewamy,  
A nad morzem od lat wypoczywamy !

Akcja: śmieci wypaliła, 
Większość mieszkańców ją bardzo chwaliła,

Niewielu jednak narzeka  
- wiadomo: temat rzeka.
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ZŁOTE PARY 

HALINA I WOJCIECH GROBELNI 
– Pochodzę z Raciąża – wspomina jubilatka. – 
Do Warszawy przyjechałam do pracy, w 1961 
roku. 
– Jak poznałam męża? Koleżanka umówiła 
się na spotkanie z kolegą, ale nie chciała iść 
sama. Poszłam więc z  nią. Jednak zamiast 
wspomnianego kolegi, w  zastępstwie przy-
szedł mój przyszły mąż.
– Zamieszkaliśmy z  moimi rodzicami w  No-
wej Wsi – kontynuuje pan Wojciech. – Urodzi-
ła się nam córka. Zaczęliśmy budować dom 
– mieszkamy w nim do dziś. 
– Czas upływał. Córka wyszła za mąż. Urodził 
się nam wnuk, a następnie wnuczka.
– Przez te wszystkie lata nasza miejscowość 
bardzo się zmieniła. Są piękne drogi, a obok 
nas powstało nowoczesne osiedle.
– Jaką dać radę młodym, którzy zamierzają 
się pobrać? – zastanawiają się jubilaci.
– 50 lat to bardzo długo. W  małżeństwie 
dzieją się różne rzeczy, ale najważniejsze to 
darzyć się wzajemnym szacunkiem, zaufa-
niem i  okazywać sobie wsparcie w  trudach 
codzienności. Takie właśnie rady i  życzenia 
przekazaliśmy naszemu wnukowi, który  
50 lat po dziadkach wstąpił w  związek mał-
żeński. 

IRENA I STEFAN KĘPKOWIE 

– Poznaliśmy się w szpitalu. Stefan zaopieko-
wał się mną. Było jeszcze kilka trudnych sy-
tuacji w moim życiu, kiedy mogłam na niego 
liczyć – opowiada pani Irena. 
– Nigdy nie gniewaliśmy się, nawet pięciu mi-
nut – dodaje pan Stefan.
– Przepis na dobre małżeństwo: tolerancja 
i miłość. Rada dla młodych: przede wszystkim 
cierpliwość. Każdy ma swój charakter. Trzeba 
zrozumieć drugiego człowieka. 
– Mąż przez całe życie mnie wspiera. Jest 
prawdziwym przyjacielem.
– Mamy córkę, syna i  fantastyczną synową, 
dorosłego wnuka u syna; wnuk studiuje i pra-
cuje.
– Na terenie gminy Michałowice zamieszkali-
śmy w  1963 r. Następnie przeprowadziliśmy 
się do Pruszkowa. W Komorowie mieszkamy 
27 lat. Żyje się nam tutaj bardzo dobrze.
– Na stulecie komorowa napisałam wiersz: 
„Kiedy odejdę na zawsze, / chcę zostać w tej 
ziemi, w  tym miejscu, / gdzie łatwiej pisze 
się wiersze, / w  Komorowie, w  samym jego  
sercu”.

WANDA I LEON KNOBELSDORFOWIE

Wanda Knobelsdorf z  powodu choroby nie 
mogła wziąć udziału w  uroczystościach 
Gminnego Dnia Seniora. Panu Leonowi to-
warzyszyła ich córka. 
- Są zachwyceni. Wójt stanął na wysokości za-
dania. Wspaniała uroczystość – powiedziała 
w rozmowie telefonicznej pani Wanda. 
Pani Wandzie Knobelsdorf życzymy jak naj-
szybszego powrotu do zdrowia.

ANNA I ZENON KOWALCZYKOWIE
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– Życie w małżeństwie to nie tylko szczęśliwe 
chwile, ale także poświęcenia i  kompromi-
sy – opowiadają państwo Kowalczykowie. 
– Wspólne życie przez wiele lat wymaga 
cierpliwości i  wyrozumiałości. Z  biegiem lat 
kochamy inaczej niż w latach młodzieńczych. 
Na pewno trzeba mieć w sobie dużo toleran-
cji i  być wytrwałym oraz umieć przebaczać 
– stać przy boku tego, którego się wybrało. 
Trzeba chcieć być w tym związku. 
– Z  czasem miłość małżeńska przestaje być 
ukierunkowana na partnera, tylko realizuje 
się przez wspólne wychowanie dzieci, a póź-
niej wnuków. 
– Najważniejsze, żeby się wzajemnie szano-
wać – podsumowują swoją wypowiedź pań-
stwo Kowalczykowie.
– Mamy córkę oraz syna. Córka na stałe 
mieszka w Belgii, jej dzieci są dorosłe. Nato-
miast syn z  rodziną mieszka u  nas, jego syn 
ma 12 lat.
– W Nowej Wsi mieszkamy od 1997 r. Z gminy 
jesteśmy zadowoleni.

WIESŁAWA I KAROL WILDOWIE

Jak powiedzieli: – W małżeństwie najważniej-
sze są: miłość, dobroć i szczerość. 

Pani Wiesława pracowała w  Zarządzie 
Głównym PTTK a następnie na kierowniczym 
stanowisku w  jednej z  redakcji Wydawnic-
twa Współczesnego. W 1989 roku otrzymała 
Srebrną Odznakę Honorową „Za Zasługi dla 
Warszawy”.

Pan Karol rozpoczął staż na Politechni-
ce Warszawskiej na Wydziale Aerodynamiki. 

Po zakończeniu stażu podjął pracę w  dziale 
Głównego Technologa w  Zakładach Mecha-
nicznych „Ursus”, następnie jako kierownik 
działu Biura Handlu Zagranicznego w  Zjed-
noczeniu Przemysłu Ciągnikowego Ursus. 
Po zakończeniu pracy zawodowej i przejściu 
na emeryturę w 2005 r. zajmował się tłuma-
czeniem literatury technicznej z  języka an-
gielskiego.
Państwo Wiesława i Karol stanowią przykład-
ne małżeństwo żyjące w harmonii i zgodzie. 
W  młodości uprawiali turystykę kajakową, 
obecnie lubią taniec, jazdę na rowerach 
i  spacery, zajmują się także swoim ogro-
dem i  kwiatami. Uwielbiają róże i  zwisające  
begonie. Mają syna i  dwoje wnucząt; osią-
gających bardzo dobre wyniki w  nauce 
– z  czego dziadkowie są dumni. Do Komo-
rowa przeprowadzili się z Warszawy w  1989 
r. – W gminie mieszka nam się dobrze – mó-
wią. – Jest tu dużo zieleni, cisza i  spokój. 
To właściwe miejsce do spędzenia swego  
życia.

Stanisław Szałapak  

29 listopada 2013 roku odbyła się uroczy-
sta gala z okazji Gminnego Dnia Wolonta-
riusza. 

Wzorem ubiegłego roku wójt Krzysztof 
Grabka dziękował za pracę wolonta-

riuszy pracujących na terenie gminy Micha-
łowice, na rzecz różnych organizacji oraz 
instytucji. Podziękowania w formie dyplomu 
oraz upominek otrzymało 74 wolontariuszy. 
Natomiast 34 zostało szczególnie wyróżnio-
nych za swoją pracę na rzecz innych. Wy-
różnieni wolontariusze zostali uhonorowani 
listem gratulacyjnym Wójta Gminy Michało-
wice oraz upominkiem. Sylwetki wyróżnio-

nych wolontariuszy zostały przedstawione 
na wystawie pt. „Zakręceni na wolontariat”, 
która jest prezentowana na korytarzu Urzę-
du Gminy Michałowice, a  już wkrótce do 
obejrzenia również na stronie internetowej  

www.wolontariat.michalowice.pl.
W  roku 2013 w  sumie zostało zgłoszo-

nych 108 wolontariuszy z  następujących 
organizacji/instytucji: Związek Emerytów, 
Rencistów i  Inwalidów w  Komorowie oraz 
w  Opaczy-Kolonii, Związek Harcerstwa Pol-
skiego, Komorowskie Stowarzyszenie Aktyw-
nych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą 
Parkinsona, Zespół Szkół Ogólnokształcących  
w  Komorowie, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej Gminy Michałowice oraz Zespół 
Szkół w Michałowicach. 

Cieszy nas fakt, iż liczba zgłaszanych 
wolontariuszy każdego roku jest większa. To 
świadczy o  ogromnej świadomości społecz-
nej naszych mieszkańców. Pamiętajmy, że 
o  człowieku nie świadczy wykształcenie, ta-
lent, wygląd oraz majątek, ale to jak traktuje 
drugiego człowieka.

GOPS  

Dzień 
Wolontariusza

Przypomnijmy, Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawany przez prezydenta RP, został ustanowiony 
w 1960 r. Nadawany jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.  O to odznaczenie mogą 

wystąpić rodziny, znajomi, sąsiedzi, jak również sami małżonkowie.  Wniosek, wraz z odpisem aktu małżeńskiego oraz 
kserami dowodów osobistych, wystarczy złożyć w Urzędzie Gminy Michałowice.  Oczekiwanie na medale  trwa około 3 miesięcy. 

Odznaczenia w imieniu prezydenta RP  wręcza wójt gminy.
Równocześnie zachęcamy do przekazywania informacji o parach obchodzących diamentowy jubileusz małżeński, by móc wspólnie 

z jubilatami świętować tak wspaniałą rocznicę.  (kontakt tel. 22 350 91 40 lub e-mail promocja@michalowice.pl)
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RECITAL PIOSENEK 
OKUDŻAWY  
I WYSOCKIEGO  
24 listopada 2013 r. w  świetlicy w  Opa-
czy-Kolonii odbył się recital piosenek 
rosyjskich bardów, Bułata Okudżawy 
(1924-1997) oraz Władimira Wysockiego 
(1938-1980), w  wykonaniu aktora war-
szawskiego teatru Roma, Krzysztofa Bar-
tłomiejczyka. 

Koncert zaczął się od wykonania „Bradiagi” 
– anonimowej pieśni katorżników i  ze-

słańców. Pokoleniu „Solidarności” szczególnie 
Wysocki, ale też Okudżawa kojarzą się z walką 
z sowieckim reżimem, z rosyjską mocarstwo-
wością, ale oprócz utworu rozpoczynającego 
recital – o  samodzierżawiu, nawiązującego 
do tradycji oporu wobec caratu – Krzysztof 
Bartłomiejczyk zaśpiewał piosenki uniwersal-
ne, ponadczasowe. 

Jak powiedział: – Sięgając do spuścizny 
Okudżawy oraz Wysockiego, pominąłem 
pieśń ucisku. Starałem się wyciągnąć pio-
senki aktualne. Wyszedłem z założenia: niech 
te piosenki bronią się same. Byłem ciekawy, 
co z  twórczości tych znakomitych rosyjskich 
poetów zostało. Po wielu moich występach 
stwierdziłem, że zostało bardzo dużo, a ich re-
pertuar będzie jeszcze długo, długo chętnie 
słuchany. „Skok wzwyż” Wysockiego mówi 
przecież o wyścigu szczurów w korporacjach; 
a miłość – ten temat zawsze będzie aktualny.

Publiczność z  ogromną przyjemnością 
wysłuchała: „Trzech miłości”, „Modlitwy”, 
„A  jednak żal” (że w drzwiach nie pojawi się 

Puszkin, tak chętnie na koniak bym z  nim 
wpadł) oraz przespacerowała się – z Bułatem 
Okudżawą – po Arbacie, jego ulubionej ulicy 
w Moskwie. Wzruszył ją „Balonik”, który uciekł 
małej dziewczynce, ale wrócił w  momen-
cie śmierci staruszki. „Skałołazka” (alpinist-
ka, himalaistka – kobieta wspinająca się po 
górach) to piosenka-metafora małżeństwa 
– niebezpiecznego, ekstremalnego „sportu”, 
wg Wysockiego, który był trzy razy żonaty. 
„Nie chciałem śpiewać ani pić”, „Mileńkij ty 
mój” – po rosyjsku i polsku rozbrzmiewała ta 
śpiewana poezja. 

Recital spodobał się. Krzysztofowi Bar-
tłomiejczykowi publiczność podziękowała 
brawami na stojąco; wręcz zażądała bisów: – 
tak szybko pan nie zejdzie ze sceny! – usłyszał 
artysta. 

Spotkanie z  rosyjską balladą zostało sfi-
nansowane z  funduszu sołeckiego Opaczy-
-Kolonii na 2013 r. (zgodnie z uchwałą zebra-
nia mieszkańców).

 
Krzysztof Bartłomiejczyk mieszka w  Grodzisku 
Mazowieckim, ukończył Państwowe Studium 
Wokalno-Aktorskie im. Danuty Baduszkowej 
w  Gdyni, jest aktorem warszawskiego teatru 
Roma; bardem – autorem tekstów piosenek 
i muzyki oraz ich wykonawcą. Na tegorocznym 
festiwalu piosenki morskiej w Świnoujściu: XXIX 
Festiwal Piosenki „Wiatraki”, Krzysztof Bartło-
miejczyk – za swoje autorskie piosenki – zajął 
I miejsce, zdobywając tytuł Barda Bałtyku, a na 
tegorocznym XXXI Międzynarodowym Festiwa-
lu Bardów w Warszawie, otrzymał wyróżnienie 
honorowe.

Stanisław Szałapak  

KOMOROWSKA 
JESIEŃ MUZYCZNA
W  tym roku odbył się IX cykl koncertów 
Komorowska Jesień Muzyczna. Składał się 
z  dwóch koncertów. Pierwszy „Oto czło-
wiek” poświęcony był Błogosławionemu 
Janowi Pawłowi II, natomiast drugi „A  to 
Polska właśnie poświęcony był Ojczyźnie.  

KONCERT I  - „OTO CZŁOWIEK” odbył się 
20 października. W  czasie koncertu wystą-
pili nauczyciele i  studenci Uniwersytetu 
Muzycznego im. Fryderyka Chopina 
w  Warszawie. Na fortepianie śpiewakom 
akompaniowała Dagmara Dudzińska. 
Wszyscy artyści uczyli lub uczą się w  klasie 
wokalnej profesora Ryszarda Cieśli, który 
również wystąpił tego wieczoru. Ryszard 
Cieśla zaśpiewał między innymi Ave-Maria 
Rheinbergera. Wystąpili nauczyciele: Anna 
Mikołajczyk – sopran i  AeRan Kim – sopran, 
a  także studenci: Aleksandra Monkiewicz – 

sopran, Anna Daniluk – mezzosopran, Erni 
Deng – sopran, Marta Rosińska – sopran, 
Gaosheng Duan – baryton i  Sungmin Kang 
– tenor. 

Tego wieczoru artyści zaśpiewali mię-

dzy innymi utwory: Ave Maria Cacciniego, 
Ave verum Mozarta, pieśń „The Call” z  cy-
klu pieśni mistycznych, „Quia respexit” aria 
z „Magnificat” Mozarta a  także „Hoere Israel” 
aria z oratoirium „Eliasz” Mendelssohna. 
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Wszystkie śpiewane pieśni zachwycały 
i były jednocześnie modlitwą do Boga. Witold 
Błaszyczyk, na wstępie koncertu powiedział: 
„Piękno jest jedną z  doskonałych cnót przy-
należnych Bogu, dlatego przez długie wieki 
twórczość, dzieła sztuki, skoncentrowane były 
na Bogu, na oddaniu czci i chwały Stwórcy”. 
Niedzielny koncert wielbił Boga, a  także 
jego najwierniejszego ucznia – Jana Pawła II.  

KONCERT II - „A  TO POLSKA WŁAŚNIE” 
poprzedził kolejną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Był poświęco-

ny Ojczyźnie. Gościem wieczoru był Włodek 
Pawlik, znakomity pianista jazzowy, kom-
pozytor i  pedagog. Podczas koncertu grał 
muzykę wielkich twórców, między innymi 
Fryderyka Chopina, wplatał znane melodie 
pieśni legionowych i patriotycznych. 

Obok Włodka Pawlika wystąpił Krzysztof 
Wakuliński, znakomity polski aktor (aktor 
Teatru Narodowego w  Warszawie), któ-
ry tego wieczoru przeczytał fragmenty 
dzienników generała Bolesława Wieniawy-
Długoszewskiego z okresu II Rzeczpospolitej. 
Wieniawa-Długoszewski był generałem dy-

wizji Wojska Polskiego, dyplomatą, osobi-
stym adiutantem Józefa Piłsudskiego. 

Podczas koncertu wystąpiły również sio-
stry: dwunastoletnia Alicja i  dziesięcioletnia 
Jagoda Tomaszewskie, które pięknie recyto-
wały wiersze o tematyce religijno-patriotycz-
nej. Autorką wierszy była ich mama.

Po koncercie artyści zebrali owacje na 
stojąco, były podziękowania i kwiaty. Można 
było kupić płyty z  nagraniami Włodka 
Pawlika, zainteresowanie było ogromne. 

Beata Izdebska-Zybała  

9 listopada w hali gimnastycznej Zespołu 
Szkół w Michałowicach odbyły się IX Mi-
chałowickie Spotkania Artystyczne Dzieci 
i Młodzieży. Wzięło w nich udział ponad 
czterystu młodych artystów – zespoły ta-
neczne oraz soliści. 

Organizatorem spotkań artystycznych 
oraz turnieju karate o puchar wójta gmi-

ny Michałowice jest Klub Sportowy „Zdrowie”. 
Jego wiceprezes - Jarosław Gajek oraz gospo-
darz obiektu - dyrektor Zespołu Szkół w Mi-
chałowicach, Andrzej Olęcki otworzyli sobot-
nie zmagania tancerzy i wokalistów.

Artyści występowali w kategoriach wie-
kowych: 6-8 lat, 9-11, 12+ i ladies, a zespoły 
taneczne dodatkowo w trzech kategoriach 
tanecznych: taniec nowoczesny, hip hop 
oraz inne formy taneczne. Zaśpiewało 12 
solistek i solista. Liczba zespołów tanecz-
nych biorących udział w michałowickich 
spotkaniach artystycznych była imponująca. 
Podziw wzbudziło także kilka rzeczy: przede 
wszystkim taniec – często żywiołowy, tance-
rze emanowali radością, a jednocześnie sta-
ranna i przemyślana choreografia, świadome 
korzystanie z tanecznych środków wyrazu; 
stroje tancerzy – pomysłowe, oryginalne – na 
scenie pojawiały się postaci ni to bajkowe, ni 
to historyczne, po prostu wzięte z wyobraźni; 
feeria wirujących barw i świateł. Występ każ-
dego zespołu był tanecznym minispektaklem 
z klarowną myślą przewodnią, zawartą w ty-

tule tanecznej inscenizacji. Słowem, poziom 
występów mógł zadowolić nawet wybredną 
publiczność. 

Zespoły taneczne przyjechały z Warsza-
wy, Pruszkowa oraz innych miejscowości 
Mazowsza, ale jeśli chodzi o śpiew – o solistki 
oraz „rodzynka” solistę, są to uczniowie Ze-
społu Szkół w Michałowicach – wychowan-
kowie nauczycielki muzyki Aliny Stenckiej. 

Gościnnie, poza konkursem, zaśpiewała 
piosenki „Halo” z repertuaru Beyonce i „Thank 
you very much” z repertuaru Margaret, Jo-
anna Karwacka, mieszkanka Michałowic. 
Joannę, wychowankę Aliny Stenckiej, jako 

wokalistkę znamy od dawna, od czasów, kie-
dy uczęszczała do szkoły podstawowej. Teraz 
jest studentką drugiego roku Wydziału An-
glistyki na Uniwersytecie Warszawskim, lada 
moment ukaże się jej pierwsza płyta.

Konferansjerkę prowadziła Dorota Ja-
strzębska, choreograf i instruktor tańca Klu-
bu Zdrowie. Z refleksem komentowała to, co 
działo się na scenie. Umiejętnie wprowadzała 
w atmosferę kolejnych występów, podpowia-
dając właściwą interpretację. 

Na zakończenie, poza konkursem, wystą-
pił Teatr Tańca Współczesnego” z tanecznym 
spektaklem pt. „Duch czasu”. Pomysł zamieni-
ła w scenariusz, a następnie w choreografię 
zawodowa tancerka, wieloletnia instruktorka 
KS „Zdrowie” Kamila Guzowska. Skorzystała 
z prastarego motywu – w raju rósł zakazany 
owoc. Ten przedmiot pożądania, niewłaściwe 
cele życiowe, mrzonki, miraże – to wszystko 
deformuje nas, odbiera nam prawdziwą oso-
bowość, może nawet doprowadzić do uni-
cestwienia – starała się ostrzec przy pomocy 
swoich tancerzy reżyser Kamila Guzowska. 

Emocje artystyczne, zaangażowanie mło-
dych tancerzy i wokalistów, poparte przed 
występami rzetelną pracą, radość publiczno-
ści, w tym przede wszystkim rodziców – tak 
najlepiej można scharakteryzować IX Micha-
łowickie Spotkania Artystyczne. 

IX Michałowickie Spotkania Artystyczne Dzieci i Młodzieży
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WYNIKI:

kategoria – 6- 8 lat
I miejsce SQŁADZIKOWO – „ We like to party” 
II miejsce MINI BEAT – „ Dance, Dance, Dance” 
III miejsce STAN – „Ona tu jest i gra  
na gramofonie” 
wyróżnienie SQŁADZIK Maluszki –  
„Co w trawie piszczy”

kategoria 9-11 lat 
kat. taniec nowoczesny 
I miejsce SPINEK – „Angry Birds” 
II miejsce EduCenter – „Tańczące upiory” 
III miejsce SQŁADZIK – „Szalone nożyczki” 
wyróżnienie SQŁADaki – „Małe Miss” 
wyróżnienie TAZARO junior – „Zimowy sen” 
wyróznienie SQŁADZIK mini – „Przygody 
Robin Hooda” 
wyróżnienie FRESH BEAT – „Get on the floor” 

kat. inne formy taneczne 
I miejsce KREDANCE 2 – „Lekcja muzealna” 
II miejsce SQŁADZIK – „Łap za guzik” 
III miejsce SPINEK – „Bang”  
wyróżnienie SQŁADZIK mini – „ Szaleństwa 
Pippi” 
wyróżnienie TAZARO – „Łobuzy z mocnej 
muzy”
 
kategoria 12 + 
kat. taniec nowoczesny 
I miejsce FREEMOTION – „W godzinach 
pracy” 
II miejsce SQŁAD – „Ladies First” 
III miejsce TAZARO – „Kolorowy Rock and 
Roll” 
wyróżnienie NEW FOLK – „Zagrajmy 
w szachy”  
wyróżnienie FREEKIES – „Jamaican rythm” 
wyróżnienie KREDANCE B – „Lejdis” 

kat. inne formy taneczne 
I miejsce DANCE IMPRERIUM PUSZKÓW – 
„Koty” 
II miejsce TAZARO – „Królestwo” 
III miejsce FREEKIES – „Addicted” 
wyróżnienie SQŁAD – „Powrót do Przyszłości” 
wyróżnienie FREEMOTION – „Rumor Has it” 
wyróżnienie KREDANCE A – „Remont”  
wyróżnienie NEW FOLK – „Powiew orientu” 
kat. hip hop 
I miejsce TAZARO – „Nie o różach  
nie o bratkach” 
II miejsce KREDANCE – „XXX”
 
kategoria LADIES 
wyróznienia 
SQŁADOWISKO 
FREEAGE 
ZESPÓŁ TAŃCA ORIENTALNEGO 
LATINO LADIES 

WOKAL 

kat. 9-11 lat 
I miejsce – Zuzanna Pylak 
II miejsce – Jakub Mazur 
III miejsce – Katarzyna Niewiadomska 
wyróżnienie – Magdalena Koba 
wyróżnienie – Gabriela Podleś 

kat. 12+ 
I miejsce – Julia Pietrzak 
II miejsce – Zuzanna Grochowska 
III miejsce – Dorota Żelaśkiewicz 
wyróżnienie – Natalia Szymkiewicz 
wyróżnienie – Paulina Pastuszek 
wyróżnienie – Dominika Rozkrut

X Turniej Karate  
o Puchar Wójta  
Gminy Michałowice 
10 listopada 2013 r. w hali gimnastycznej Zespołu Szkół  
w Michałowicach odbył się X Turniej Karate o Puchar Wójta  
Gminy Michałowice. Wzięło w nim udział 237 zawodniczek i za-
wodników.

Przypominamy, michałowickie turnieje karate mają rangę zawodów 
wojewódzkich, odbywają się w ramach Mazowieckiej Ligi Karate. 

Biorą w nich udział kluby zrzeszone w Okręgowym Związku Karate 
Województwa Mazowieckiego. W tym roku do Michałowic przyjecha-
ły: Bielański Klub Kyokushin Karate, Klub Sportowy Mushin, Uczniow-
ski Klub Sportowy BUSHI, MKS Radzymin, Mazowiecki Klub Karate 
Kyokushin, MKKK-Komorów, Uczniowski Klub Sportowy SEKAI, Miń-
sko-Mazowiecki Klub Karate KYOKUSHIN, Stowarzyszenie Sportów 
Walki HUSARZ, Klub Sportowy IPPON. Klub Sportowy „Zdrowie” pełnił 
honory gospodarza. 

Hala sportowa w Michałowicach zapełniła się białymi kimonami, 
zawodniczkami i zawodnikami w następujących kategoriach wieko-
wych: urodzonych w latach 2007-2006, 2005-2004, 2003-2002. Czyli 
na trzy maty rozłożone w hali wychodzili bardzo młodzi zawodnicy. 

Zawody zaczęły się od kata – pojedynczych „występów” zawodni-
ków, wizualizacji ataków na przeciwnika. Zawodników sędziowie oce-
niają podobnie jak w jeździe figurowej na lodzie – punktami. 

Po wręczeniu nagród za kata – dyplomów i pucharów rozpoczęły 
się walki. 

W tym momencie refleksja – po dekadzie zawodów karate w 
Michałowicach: turnieje te na publiczności robiły duże wrażenie, są 
bardzo widowiskowe ze względu na białe kimona – parada ponad 
dwustu zawodników za każdym razem pobudzała do braw. To jest 
ta strona zewnętrzna, ale już po krótkim kibicowaniu można zorien-
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WYNIKI ZAWODNIKÓW  
Z KLUBÓW DZIAŁAJĄCYCH  
W NASZEJ GMINIE

TURNIRJ KUMITE

Dziewczynki 2007 – 2006 (ciężka) 
II. Kowacs Laura KS Zdrowie

Dziewczynki 2005 – 2004 (lekka) 
I. Vu Lihn Tra KS Zdrowie 
II. Czaplicka Aleksandra MKKK Komorów

Dziewczynki 2005 – 2004 (średnia) 
I. Gradowska Pola KS Zdrowie 
II. Jurkowska Dominika MKKK-Komorów

Dziewczynki 2005 – 2004 (ciężka) 
II. Kwiatkowska Ola MKKK-Komorów

Chłopcy 2007 – 2006 (super lekka) 
I. Szewczyk Henryk KS Zdrowie

Chłopcy 2007 – 2006 (lekka) 
III. Marciniszyn Hubert MKKK-Komorów

Chłopcy 2007 – 2006 (średnia) 
III. Łysomirski Bartek KS Zdrowie

Chłopcy 2005-2004 (super lekka) 
III. Woźniak Mikołaj KS Zdrowie

Chłopcy 2005-2004 (średnia) 
III. Sagan Tuan KS Zdrowie

Chłopcy 2005-2004 (ciężka) 
III. Kolmus Michał MKKK-Komorów

Kadet młodszy 2003 – 2002 (lekka) 
I. Szewczyk Franek KS Zdrowie 
III. Bedełek Wojciech KS Zdrowie

Kadet młodszy 2003 – 2002 (ciężka) 
III. Ruciński Mateusz KS Zdrowie

TURNIEJ KATA

Kata dzieci (2007 – 2006) kykushin 
III. Samsel Karol MKKK-Komorów

Kata dzieci (2005 – 2004) kyokushin 
II. Czaplicka Aleksandra MKKK-Komorów

Kata dzieci (2007 – 2006) shorin-ryu 
I. Szewczyk Henryk KS Zdrowie 
II. Łysomirski Bartek KS Zdrowie 
III. Mucha Jakub KS Zdrowie

Kata dzieci (2005 – 2004) shorin-ryu

I. Sobieraj Szymon KS Zdrowie 
II. Walczak Adam KS Zdrowie 
III. Sagan Tuan KS Zdrowie 
Kata kadet młodszy (2003 – 2002) shorin-ryu

I. Szewczyk Franek KS Zdrowie 
II. Bryl Rafał KS Zdrowie 
III. Mróz Mateusz KS Zdrowie 

Wydarzenia

tować się, że w karate tkwi głęboka mądrość: dążenie do doskona-
łości nie tylko ciała, ale przede wszystkim ducha, to filozofia życia 
uzewnętrzniająca się również w sposobie zachowania, szacunku dla 
drugiej osoby. Warto czerpać z tej spuścizny. 

Dobrym przykładem jest już rozpoczęcie walki: przed walką za-
wodnicy kłaniają się 1) publiczności, 2) sędziom, 3) sobie.

 Walki trwały od rana do wieczora. Po walkach ze stolika sędziow-
skiego stopniowo znikały puchary, wręczane zawodnikom, którzy ko-
lejno stawali na podium. 

Michałowickie spotkania artystyczne dzieci i młodzieży oraz 
turnieje karate o puchar wójta gminy Michałowice podsumował 
Jarosław Gajek – wiceprezes Klubu „Zdrowie”, inicjator oraz organi-

zator tego artystyczno-sportowego przedsięwzięcia: – Przegląd arty-
styczny i mistrzostwa karate pomyślane są i organizowane jako jedna 
impreza. Nawiązujemy w ten sposób do starożytnych igrzysk olim-
pijskich – rywalizowali na nich sportowcy i artyści. W tegorocznych 
spotkaniach artystycznych i w turnieju karate wzięło udział ok. 700 
dzieci i młodzieży. Karatecy oglądali występy artystyczne, a tancerze 
i wokaliści walki karate. To jest wielka zaleta tych dwóch imprez połą-
czonych w jedną. Odbywają się turnieje taneczne, na których tańczą 
zawodnicy tylko jednej kategorii – niemal bez żadnej publiczności.  
W Michałowicach jest zupełnie inaczej.

Stanisław Szałapak  

Turniej Scrabble’a  
w Komorowie 

23 listopada, w  sobotę, odbył się II turniej gry w  scrabble.
Pierwsze miejsce zdobyła Teresa Tomaszewska, mieszkanka  
Komorowa. 

Turniej gry w scrabble zorganizowany przez Zarząd Osiedla Komo-
rów odbył się już po raz drugi. SCRABBLE jest to planszowa gra 

słowna, która polega na ułożeniu jak największej liczby słów na plan-
szy z losowo wybranych liter.

 W  komorowskich rozgrywkach wzięło udział 12 osób. Każdy 
z graczy turnieju rozegrał pięć partii. Uczestnicy grali parami, każdy 
zawodnik miał piętnaście minut na wszystkie swoje ruchy w poszcze-
gólnej grze. Celem gry jest uzyskanie jak najwyższego wyniku punk-
towego. W poszczególnych partiach wygra ten z graczy, który uzyska 
wyższą liczbę punktów, zaś w przypadku remisu punktowego - zwy-
cięzcą zostaje osoba, która w ostatnim ruchu utworzy słowo o wyższej 
wartości punktowej.

 Pierwsze miejsce w  turnieju zajęła Teresa Tomaszewska, która 
jako jedyna wygrała wszystkie pięć partii i  zdobyła najwięcej punk-
tów. Drugie miejsce zajął Bartosz Chlebicki, który wygrał cztery par-
tie rozgrywek, trzecie miejsce – Łukasz Gralak – wygrał trzy z pięciu 
rozegranych partii. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Kupony 
o wartości 300, 200 i 100 zł do sieci sklepów Empik ufundowane zo-
stały z funduszu osiedla.

Nagrody i dyplomy wręczał Krzysztof Grabka, wójt gminy Micha-
łowice, a także organizatorzy: Wojciech Irmiński, mieszkaniec Komo-
rowa, który przez cały czas trwania turnieju dbał, aby jego przebieg 
był prawidłowy. 

Anna Stachera, która zajęła czwarte miejsce, otrzymała nagrodę 
– naturalne kosmetyki - od Haliny Mrozek, która podczas turnieju za-
siadała w jury.

W II komorowskim turnieju scrabble’a wzięli również udział: Jakub 
Gralak, Katarzyna Bizoń, Agnieszka Kaczorowska, Zenon Krakowiak, 
Dorota Zielińska z synem Nikodemem, Renata Sobczak i Łukasz Me-
tzner. Gratulujemy wszystkim uczestnikom! Organizatorzy zapraszają 
do udziału w turnieju w przyszłym roku! 

Beata Izdebska-Zybała  
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Wydarzenia

Andrzejki  
michałowickich seniorów 

23 listopada 2013 r. w  szkole podstawowej w  Michałowicach 
odbyła się andrzejkowa impreza zorganizowana przez michało-
wickie Koło nr 4 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów.

Według słownika języka polskiego andrzejki to wieczorna zabawa 
młodzieży… usłyszała przewodnicząca michałowickiego koła 

seniorów Teresa Sładek. – Czyli zgadza się! – zażartowała przewodni-
cząca Sładek – wszyscy tutaj jesteśmy młodzi, duchem.

Wosk lano symbolicznie – najważniejsza jest wyobraźnia i fanta-
zja, a  te w  czasie zabawy dopisywały. Chór „Michałowiczanka”, pod 
kierunkiem Piotra Gwiazdeckiego (akompaniament na gitarze), wy-
stępował w innej formule. Śpiewał nie na scenie, ale wśród publicz-
ności – zachęcając całą salę do wspólnego wykonywania piosenek 
i  pieśni ze swojego bogatego repertuaru. Zaśpiewano m.in. własną 
piosenkę seniora, tj. ułożoną wspólnie przez chór (słowa, w aranżacji 
melodii pomógł P. Gwiazdecki):

Jesień życia piękny czas, 
możesz kochać jeszcze raz,  

przeżyć wiele pięknych chwil. 
Śpiewać z nami tak. 

Na akordeonie grał Tadeusz Jasiński. 
Atmosfera z minuty na minutę stawała się coraz przyjemniejsza. 

Coraz więcej osób wspólnie śpiewało, a po jakimś czasie coraz więcej 
tanecznych par wychodziło na parkiet. 

Cała sala składała życzenia, imieninowe Alicjom i  Januszom, 
a szczególnie gorąco obchodzącym złote gody Teresie i Józefowi Bed-
narkom (pan Bednarek na imprezie był nieobecny z powodu choro-
by). Zaśpiewano „sto lat” po łacinie, ale i po polsku. 

Stanisław Szałapak  

24 listopada 2013 r. zakończył się sezon  
IV Michałowickiej Ligi Szóstek. Rozegrano 
5 ostatnich meczów oraz odbyła się uro-
czystość zakończenia tegorocznej ligi. 

Zwycięzcą tegorocznej ligi jest drużyna 
Michałowice, drugie miejsce zajął Chaos 

Raszyn, trzecie – Armia Boga z Raszyna. Naj-
lepszym bramkarzem został Robert Zezula, 
najlepszym strzelcem (95 bramek) i graczem 
– Volodymyr Maibachevsky – są to zawodnicy 
z drużyny Michałowice. Nagroda Fair Play zo-
stała przyznana drużynie The A-Team: zespół 
ten otrzymał najmniej kar minutowych.

Nagrody zwycięskim drużynom oraz naj-
lepszym zawodnikom wręczył wójt gminy 
Michałowice Krzysztof Grabka. 

Rozgrywki Michałowickiej Ligi Szóstek 
rozpoczęło w marcu 12 drużyn, a ukończyło 
11, (jedna zrezygnowała w  połowie sezonu 
z powodu problemów kadrowych). Grano wg 
zasady każda drużyna z każdą, czyli rozegra-
no ok. 120 meczów.

– Cieszy mnie, że coraz więcej osób ak-
tywnie spędza swój czas wolny – powiedział 
przy wręczaniu nagród wójt gminy Michało-
wice Krzysztof Grabka – Liga szóstek, którą 
sami organizujecie, pozwala na uprawianie 
waszej ulubionej dyscypliny sportowej, jaką 

jest piłka nożna, ale także daje możliwość 
prawdziwej rywalizacji. Gmina Michałowice 
wspiera społeczne inicjatywy, które pobu-
dzają i umacniają aktywność sportową. 

– Dziękuję za wspólne emocje – powie-
dział Paweł Stelmaszewski, instruktor sportu 
i  rekreacji organizujący zajęcia sportowe na 
boiskach przy Zespole Szkół w  Michałowi-
cach; współorganizator i sędzia ligi. – Liga jest 
młoda i  dlatego tym bardziej cieszę się, że 
działa coraz sprawniej. Zapraszam do współ-
pracy w jej organizowaniu.

– Tegoroczną ligę można uznać za sukces 
– stwierdził Konrad Osiński – prezes Michało-
wickiej Ligi Szóstek, jej główny organizator. 
– Kilka dni po dzisiejszej uroczystości spotka-
my się, by podsumować tegoroczny sezon. 
W  ten sposób rozpoczniemy organizowanie 
przyszłorocznej ligi. 

Zajęte miejsca w IV Michałowickiej  
Lidze Szóstek

1. Michałowice 
2. Chaos Raszyn 
3. Armia Boga  
4. The A-Team 
5. Komorów 
6. Malichy 
7. Kosiarze Ursus
8. Bombowce Okęcie 
9. Esportiva 
10. FC Rybie 
11. Opacz

Stanisław Szałapak  

IV MICHAŁOWICKA LIGA SZÓSTEK – ZAKOŃCZENIE SEZONU
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Po prostu czytaj

Nowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowicach

Małżeństwo milionerów, 
poszukiwaczy przygód 
i skarbów staje do 
morderczego pojedynku 
o legendarne bogactwa.

Skarby grobowców 
C. Cussler

Najnowsza powieść 
genialnego japońskiego 
pisarza. Tsukuru Tazaki 
szesnaście lat temu miał 
czworo bliskich przyjaciół, 
którzy nagle i nie wiadomo 
dlaczego zerwali z nim 
stosunki. Bohater po latach 
postanawia dowiedzieć 
się, co właściwie się 
wtedy stało. Odwiedza po 
kolei dawnych przyjaciół 
i próbuje odkryć tajemnice 
przeszłości.

Bezbarwny Tsukuru Tazaki  
i lata jego pielgrzymstwa 
H. Murakami

W rodzinie Zezików duża 
zmiana. Pojawia się trzecie 
dziecko! Zezia Zezik, już 
trochę starsza, obserwuje 
swoimi dziecięcymi 
oczami dobrze nam 
znany świat i oczarowuje 
spostrzeżeniami. Opowieść 
o ciepłej i dobrej rodzinie, 
niby zwyczajna, a jednak 
niezwykle głęboka Mądra, 
wzruszająca i zabawna.

Zezia, Giler i Oczak
A. Chylińska 

Czterej prezydenci Stanów 
Zjednoczonych zostali 
zamordowani. Czy powód 
tych zbrodni był jeden? 
„Klucz Jeffersona” to 
kolejny rewelacyjny thriller 
sensacyjny o przygodach 
byłego agenta służb 
specjalnych.

Klucz Jeffersona
S. Berry 

Bezwzględne, 
zdecydowane i śmiertelnie 
niebezpieczne... Książka 
przedstawia najsłynniejsze 
zbrodniarki międzywojnia. 
Bezradne i doprowadzone 
do rozpaczy ofiary czy 
po prostu brutalne i złe 
zbrodniarki? Takiej książki 
o II Rzeczpospolitej jeszcze 
nie było!

Upadłe damy II Rzeczypospolitej 
K. Janicki

Nate wraz z rodzicami 
przeprowadza się do małego 
miasteczka i zaprzyjaźnia się 
z trójką rówieśników. Przy 
głównej ulicy zostaje otwarty 
nowy sklep z niezwykłymi 
słodyczami. Cukierki okazują 
się magiczne: pozwalają 
unosić się w powietrzu, 
zmieniać wygląd, przechodzić 
przez lustra albo wmawiać 
ludziom dowolne bzdury. Czy 
cukiernicy mają jakieś niecne 
zamiary wobec dzieci? 

Wojna cukierkowa
B. Mull

Podnosząca na duchu powieść 
o damskiej przyjaźni,  
w dowcipnym brytyjskim 
wydaniu. Trzy nie mające 
ze sobą nic wspólnego 
kobiety poznają się na pchlim 
targu i ulegają fascynacji 
tym samym porcelanowym 
serwisem. Zamiast się kłócić, 
postanawiają go wspólnie 
kupić i w rezultacie się 
zaprzyjaźniają.

Klub porcelanowej filiżanki 
J. Green

Przenikliwy, bogato 
ilustrowany portret 
wybitnego, niezwykle 
lubianego aktora. Książka 
pozwala prześledzić 
jego drogę artystyczną, 
podejrzeć tajemnice 
warsztatu, dowiedzieć się, 
co myśli o swoim zawodzie, 
i przypomnieć sobie jego 
kreacje teatralne, filmowe 
i telewizyjne.

Gajos 
E. Baniewicz

W święta Bożego 
Narodzenia w Valleby 
odbywają się zawody 
pływackie. Pływalnia 
pęka w szwach. Gdy po 
spektakularnym skoku 
z trampoliny, skoczek nie 
wynurza się z wody,  
a chwilę później okazuje się, 
że z szafek w holu poznikały 
kosztowności, Lasse i Maja 
rozumieją, że będą mieli 
pracowite święta...

Tajemnica pływalni 
M. Widmark

BIBLIOTEKA W KOMOROWIE 
ul. Kraszewskiego 3

tel. 22 758 01 84

BIBLIOTEKA W MICHAŁOWICACH  
ul. Szkolna 15

tel. 22 723 86 00

BIBLIOTEKA W NOWEJ WSI  
ul. Główna 52a

tel. 22 758 28 72

www.biblioteka-komorow.pl www.biblioteka.michalowice.pl

poniedziałek  12.00 - 18.00
środa  12.00 - 18.00

czwartek  10.00 - 15.00
piątek  12.00 - 18.00

poniedziałek  12.00 - 18.00
środa  10.00 - 15.30

czwartek  10.00 - 15.30
piątek  12.00 - 18.00

wtorek  12.00 - 18.00
czwartek  12.00 - 18.00



Zredagował Urząd Gminy Michałowice
e-mail: sekretariat@michalowice.pl Druk i opracowanie graficzne:                                                   www.iwonex.com.pl

• 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


