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DOŻYNKI GMINNE
W tym roku odbyły się w Michałowicach, 
2 września. Ze sceny przy ul. Popiełuszki 
wójt Krzysztof Grabka przywitał wszystkich 
zebranych i podziękował rolnikom za ich 
ciężką pracę.

Rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego

Poczuj się jak u siebie, a resztę zostaw nam 
– uroczyste otwarcie nowej siedziby Urzędu 
Gminy Michałowice

Wysokość funduszu sołeckiego uza-
leżniona jest od liczby mieszkańców 

danej jednostki pomocniczej.  Niewykorzy-
stane fundusze w danym roku budżetowym, 
wygasają wraz z jego upływem. 

 W gminie Michałowice już po raz 
czwarty mieszkańcy mieli możliwość za-
decydowania, na jakie zadania chcieliby 
pieniądze z funduszu sołeckiego prze-
znaczyć. W większości miejscowości 

postanowiono, że zostaną one wydatko-
wane na organizację przedsięwzięć inte-
grujących społeczność lokalną. Jednak 
nie zabraknie także kwot z funduszy, które  
rozdysponowane będą  na uzupełnienie  
infrastruktury komunalnej ( np. stojaki na 
rowery, kosze na śmieci), ochronę środo-
wiska oraz  inwestycje.  

Cd str. 3
 UG 

Wójt Krzysztof Grabka był gospoda-
rzem uroczystości, która zgroma-

dziła wielu znakomitych gości. Wśród 
nich byli: Beata Stelmach, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych, posłanki na Sejm RP: Barbara 
Czaplicka i Alicja Olechowska, Marek Si-
wiec, poseł do Parlamentu Europejskie-
go,  przedstawiciele władz reginalnych 
z Włoch, na czele z Mario Abbruzzese, 
przewodniczącym Rady Regionu Lazio, 
którego stolicą jest Rzym oraz burmi-
strzem zaprzyjaźnionej gminy Vico Nel 

Lazio, Claudio Guerriero, a także samo-
rządowcy: Elżbieta Smolińska – staro-
sta powiatu pruszkowskiego, Agnieszka 
Kuźmińska - wicestarosta, Jan Starzyń-
ski – prezydent miasta Pruszkowa, Arka-
diusz Kosiński - burmistrz gminy Brwi-
nów, Jerzy Wysocki – burmistrz miasta 
Milanówka, Marek Kubicki – burmistrz 
miasta Piastowa. Na uroczystość licz-
nie przybyli również radni Rady Gminy 
Michałowice, z przewodniczącym Paw-
łem Rajskim, sołtysi i przedstawiciele 
zarządów osiedli gminy, przedsiębior-

We wrześniu odbywały się zebrania, podczas których mieszkańcy decydowali 
o wydatkowaniu kwot z funduszu sołeckiego w 2013 roku.

W sobotę, 8 września, odbyła się uroczystość oddania do użytku budynku Urzędu 
Gminy Michałowice, który mieści się w Regułach, przy ul. Aleja Powstańców 
Warszawy 1. 

100-LECIE KOMOROWA
Święto Mieszkańców w 100-lecie willo-
wego Komorowa odbyło się w sobotę, 
15  września. Festyn zorganizowano wzdłuż 
Alei Marii Dąbrowskiej, gdzie został przywró-
cony nastrój Komorowa jako przedwojenne-
go letniska.

OTWARCIE NOWEJ CZĘSCI
BUDYNKU SZKOŁY W NOWEJ WSI
W niedzielę, 7 października w Nowej Wsi 
uroczyście została otwarta nowa część 
 budynku miejscowej szkoły.
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cy, mieszkańcy oraz pracownicy urzędu 
i jego jednostek organizacyjnych.

Gości powitał Jacek Borkowski, który 
prowadził uroczystość.

Krzysztof Grabka, dziękując wszystkim 
zebranym za przybycie, a także miłe sło-
wa, powiedział, że „Idea budowy nowej 
siedziby Urzędu Gminy Michałowice to-
warzyszyła administratorom tego terenu 
od samego początku istnienia gminy. Od 
lat planowano budowę obiektu przezna-
czonego specjalnie na potrzeby admini-
stracji.” Przeniesienie siedziby urzędu do 
Reguł – kontynuował Krzysztof Grabka, 
oznacza, że zyskamy wszyscy. Dostoso-
wując struktury administracji lokalnej do 
standardów europejskich rozpoczyna-
my nowy etap w rozwoju naszej gminy. 
Priorytetem staje się rozwój i doskona-
lenie świadczonych przez gminę usług 
publicznych. Chcemy, aby była bardziej 
przystępna i zrozumiała dla obywatela – 

powiedział Krzysztof Grabka. 
Podczas uroczystości miał miejsce wy-

jątkowy moment – nasza gmina otrzymała 
sztandar, ufundowany przez przedsiębior-
ców. Jego symbolika wyraża pragnienie 
działania na rzecz Polski – dobra wspólne-
go wszystkich obywateli - poprzez troskę 
o pomyślność Wspólnoty Samorządowej, 
jaką jest gmina Michałowice. Przed jego 
wręczeniem nastąpiło symboliczne przy-
bijanie tabliczek pamiątkowych, które-
go dokonali fundatorzy, przedstawiciele 
władz oraz zaproszeni goście. Następnie 
ksiądz Infułat Grzegorz Kalwarczyk po-
święcił sztandar. W imieniu przedsiębior-
ców (listę zamieszczamy poniżej) Tadeusz 
Stępień, prezes firmy Coffee Service sp. 
z o.o., inicjator i realizator idei ufundowa-
nia sztandaru, przekazał go na ręce wójta 
Krzysztofa Grabki. 

Nie zabrakło także gratulacji i życzeń 
wielu sukcesów w pracy w nowej siedzi-

bie, które składali zaprzyjaźnieni z naszą 
gminą samorządowcy oraz mieszkańcy. 
Pani Barbara Szudrowska - Świątek z No-
wej Wsi zaprezentowała specjalnie napi-
sany na tę okoliczność wiersz. 

W drugiej części uroczystości nastąpiło 
uroczyste przecięcie wstęgi. Zaproszeni 
goście, a także mieszkańcy gminy mieli 
okazję obejrzeć pomieszczenia urzędu, 
którego zwiedzanie trwało do godzin wie-
czornych. 

Gdy zakończyły się uroczystości zwią-
zane z oddaniem do użytku nowej siedzi-
by urzędu gminy, na terenie przyległym 
rozpoczął się festyn Dni Gminy Michało-
wice (szerzej na str. 5).

Fundatorzy sztandaru, którym w imie-
niu mieszkańców gminy pragniemy złożyć 
wielkie podziękowania:

• ASMET Andrzej Sajnaga
• AUTO WIMAR CENTRUM SP. Z O.O.
• Biuro Usług Projektowych „KANPRO” 

inż. Jan Wojcieski
• BLACHY RPRUSZYŃŃSKI Pruszyński 

Krzysztof 
• CENTRUM UBEZPIECZEŃ U JUNIORA 

Justyna i Marek Kwiatkowscy
• COFFEE SERVICE SP. Z O.O.  

Tadeusz C. Stępień 
• HB-SYSTEM S.C. Maria i Jerzy Haber
• INSBUD Stanisław Bystrzycki
• MABAU POLSKA SP. Z O.O
• MIRBUD S.A.
• P.B.H. IZOLBUD SP. Z O.O Justyn Kwiet-

niak 
• P.H.U. „SZCZEBLEWSKI I SPÓŁKA” S.C.
• P.P.H.U „ I V E R I A” Anikin Siergiej
• P.P.H.U. „PANEK” Michał Panek
• P.P.H.U. EFEKT SP. Z O.O. 
• P.P.U.H. WiK Beata i Krzysztof Zawadka
• P.R.I. INSBUD-BIS Rafał Bystrzycki
• P.W. INSBUD-BIS Krzysztof Bystrzycki
•  Stowarzyszenie EKON Irena i Marek Łu-

komscy
• USŁUGI GEODEZYJNE Wielgosz Witold
• WADIM PLAST SP.J. Wanda i Zenon Naro-

jek

 Beata Izdebska-Zybała 
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GRANICA OSIEDLE 43 557,50

- wykonanie ogrodzenia terenu działki gminnej położonej przy ul. Poprzecznej i Pruszkowskiej
- uzupełnienie infrastruktury komunalnej (wykonanie i montaż tablic informacyjnych, stojaków na rowery, koszy na śmieci, 

koszy na odpady zwierzęce)   
- zajęcia rekreacyjo-sportowe  
- dofinansowanie zajęć, w których uczestniczą mieszkańcy Granicy (zajęcia organizowane przez Związek Emerytów 

w Nowej Wsi)
- dofinansowanie zajęć, w których uczestniczą mieszkańcy Granicy (zajęcia organizowane przez Związek Emerytów 

w Komorowie) 
- imprezy integracyjne mieszkańców  

25 000,00
11 557,50

3 000,00
1 000,00

1 000,00

2 000,00

KOMORÓW OSIEDLE 43 557,50

- zakup stojaków na rowery  
- działania na rzecz ochrony środowiska  
- dotacje dla Koła Emerytów, ZHR, Stowarzyszenia Osób Chorych na Parkinsona, UKS, oraz na rzecz bezdomnych 

 zwierząt  
- organizacja imprez ( m.in. II Rajd Rowerowy,  II Konkurs Ogrodowy, II Turniej Scrabble, Dzień Psa i Kota, współorganiza-

cja Otwartych Ogrodów)
- strona internetowa – dokonanie zmian oraz administrowanie stroną
- wydatki pozostałe 

19 500,00
4 000,00
8 000,00

6 800,00

2 700,00
2 557,50

KOMORÓW SOŁECTWO    42 076,57 

- zakup wyposażenia świetlicy  
- zajęcia kulturalne i integracyjne 

35 000,00
7 076,57

MICHAŁOWICE OSIEDLE 43 557,50 

- zorganizowanie dla mieszkańców zajęć edukacyjnych , zajęć ruchowych (rehabilitacja, rekreacja) oraz kulturalnych 
( spotkania, wieczory autorskie, wycieczki, prelekcje) 

- administrowanie strony internetowej oraz akcje informacyjne  
- drobne uzupełnienia infrastruktury osiedla 

35 000,00

5 000,00
3 557,50

MICHAŁOWICE WIEŚ 27 397,68 

- zajęcia kulturalne dla dzieci
- zajęcia sportowe dla dzieci
- wykonanie projektu latarni wraz z montażem w ul. Szarej

10 000,00
10 000,00
7 397,68

NOWA WIEŚ 43 557,50 

- działalność kulturalna 
- działalność sportowa 
- zakup nagłośnienia 
- zakup jodowo-akumulatorowego oświetlenia roboczego
- zakupy związane z imprezami kulturalnymi odbywającymi się w sołectwie

18 357,50
6 400,00
 8 000,00
6 800,00
4 000,00

OPACZ KOLONIA 43 557,50 

- działalność kulturalna na terenie boiska, placu zabaw i świetlicy
- działalność  sportowa j.w. 

42 057,50
1 500,00

OPACZ MAŁA 18 599,06 

- organizacja imprez kulturalnych 18 599,06

PĘCICE 23 521,06

- modernizacja placu zabaw dla dzieci – uzupełnienie urządzeń zabawowych 23 521,06

PĘCICE MAŁE 27 833,26 

- rozpoczęcie realizacji inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej  przy ul. Brzozowej 
- zajęcia kulturalno-integracyjne  

20 000,00
7 833,26

REGUŁY 43 557,50 

- wykonanie 4 punktów świetlnych w parku oraz ich projektu
- zajęcia rekreacyjno-sportowe w strefie rekreacji
- imprezy kulturalno-integracyjne 
- wykonanie bieżącego remontu i modernizacja świetlicy

15 000,00
12 000,00
8 000,00
8 557,50

SOKOŁÓW 20 384,92

- organizacja imprez kulturalnych dla społeczności lokalnej  
- organizacja zajęć sportowych i zakup sprzętu

15 000,00
5 384,92

SUCHY LAS 12 936,59 

- opracowanie koncepcji placu zabaw 
- organizacja imprez o charakterze społeczno-kulturalnym

5 936,59
7 000,00

Fundusz sołecki 2013 r.
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W ubiegłych latach na terenie powiatu pruszkowskiego doszło do zatruć tlenkiem węgla (czadem). W związku z tym Komenda Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie apeluje szczególne zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania spalinowych 

urządzeń grzewczych 
Tlenek węgla jest nazywany również CICHYM ZABÓJCĄ, gdyż jest gazem niewyczuwalnym przez człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony 

smaku), blokuje dostęp tlenu do organizmu prowadząc do niedotlenienia tkanek
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Nie można zatykać przewodów wentylacyjnych czy otworów nawiewnych np. w drzwiach łazienkowych.
2. Należy pamiętać o okresowych przeglądach i czyszczeniu kanałów kominowych i wentylacyjnych.
3. Nie ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową. 
4. Użytkowanie wszystkich urządzeń grzewczych powinno zawsze odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.
5. Nie wolno bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności 

serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie. 
6. Często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe).

UDZIELANIE POMOCY W PRZYPADKU ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA:
1. Kiedy znajdziemy osobę z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu - należy jak najszybciej zapewnić dopływ świeżego powietrza; 
2. Wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; 
3. Wezwać służby ratownicze (Pogotowie Ratunkowe nr 999, Straż Pożarną nr 998 lub 112),
4. Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy bezzwłocznie zastosować sztuczne oddychanie 

PAMIĘTAJMY! OD STOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH RAD MOŻE ZALEŻEĆ NASZE ZDROWIE  
I ŻYCIE ORAZ ZDROWIE I ŻYCIE NASZYCH BLISKICH.

Uwaga czad

Bieżące informacje gminy
INWESTYCJE, MODERNIZACJE
REMONTY
• Wszczęto postępowanie przetargowe na 

przebudowę ul. Działkowej w Regułach, 
na długości 360 m. 

• Wszczęto postępowanie przetargowe na 
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sto-
krotek wraz z przykanalikami w Nowej 
Wsi oraz budowę przyłącza zbiorczego 
do budynków jednorodzinnych położo-
nych przy ulicy ul. Reja w Granicy 

• Wszczęto postępowanie przetargowe na 
budowę budynku świetlicy wiejskiej 
w Komorowie Wsi

• Wszczęto postępowanie przetargowe na 
zaprojektowanie, dostawę i montaż 
nowej hali namiotowej nad istniejącym 
boiskiem do koszykówki znajdującym 
się przy Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Komorowie przy Al. M. Dąbrow-
skiej 12/20 

• Rozstrzygnięto postępowanie przetar-
gowe na zaprojektowanie i wykonanie 
szkolnego placu zabaw przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Komo-
rowie przy Al. M. Dąbrowskiej 12/20 
w ramach programu „Radosna Szkoła. 
Usługę będzie świadczyła Firma Rutkow-
ski z Pruszkowa, wartość 170 106, 65 zł. 

Wykaz inwestycji w trakcie realizacji:
• rozbudowa szkoły w Michałowicach – 

inwestycja o wartości 2.285.730,30 zł jest 

realizowana przez przez firmę Renomax 
z Warszawy. Dzięki rozbudowie, która roz-
poczęła się pod koniec lipca 2012 roku, 
przybędzie 8 nowych sal lekcyjnych dla 
uczniów klas IV-VI. Dodatkowe dwukondy-
gnacyjne skrzydło będzie architektonicznie 
dostosowana do istniejącego budynku oraz 
połączone z nim komunikacyjnie. Parter bę-
dzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. 
Powierzchnia użytkowa to 1029, 20 m2. 
Część dobudowana ma być gotowa do 
końca sierpnia 2013 r, tak by wraz z rozpo-
częciem roku szkolnego 2013/2014 ucznio-
wie mogli korzystać z nowych klas. 

• budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zgo-
dy wraz z przykanalikami w Michałowi-
cach Wsi realizowana jest przez Romana 
Zwierzchowskiego z Zakładu Instalacyjno 
i Remontowo- Budowlanego; Planowany 
termin zakończenia - 15.12.2012 r., Wartość 
inwestycji 597.303,97 zł. 

• przebudowa ul. Wojska Polskiego w Mi-
chałowicach trwać będzie do końca listo-
pada. Realizacje inwestycji prowadzi firma 

FAL-BRUK SP. Z O.O. SP. K. z Warszawy, 
wartość 515.776,32 zł. 

• budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami w ul. 
Sportowej w Nowej Wsi realizowana bę-
dzie do końca roku. Jej wartość 449.547,36 
zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm INS-
BUD Stanisław Bystrzycki oraz INSBUD-
-BIS Rafał Bystrzycki. 

• dobiegają końca realizowane przez firme 
Margot z Warszawy przebudowy ul. Willo-
wej I Makowej w Opaczy – Kolonii o war-
tości 296.033,88 zł oraz ul. 3 Maja w Mi-
chałowicach o wartości 442.371,65 zł. 

• budowa sieci wodociągowej w ul. Szarej 
w Michałowicach Wsi oraz budowa sieci 
wodociągowej w ul. Cyprysowej w Gra-
nicy, które realizowane są przez firmę Ja-
rosław Grądzki Usługi Ogólnobudowlane 
z Warszawy; Wartość – 79 950 zł. 

POZOSTAŁE
• Do 15 grudnia 2011 r. w Ośrodkach 

Zdrowia przy ul. Turkusowej 5, ul. Bery-
lowej 34 w Komorowie oraz ul. Ludowej 
7 w Michałowicach wykonywane będą 
bezpłatnie szczepienia przeciw grypie 
dla mieszkańców gminy Michałowice: 
• urodzonych przed 1 stycznia 1948 r.  
• rencistów  • rolników pobierających 
emerytury rolnicze.Aby się zaszczepić na-
leży okazać w przychodni dowód osobi-
sty oraz legitymację rencisty lub emeryta.

Zmiany organizacyjne placówki pocztowej w Michałowicach

Do gminy Michałowice wpłynęła informacja od Dyrektora Poczty Polskiej, Regionu Sieci Warszawa-Województwo, dotycząca 
placówki poczty w Michałowicach, przy ul. Raszyńskiej 34.

W najbliższym czasie planowane jest przekształcenie formy organizacyjnej tej placówki. W miejscu obecnego Urzędu Pocztowego Micha-
łowice będzie funkcjonowała Filia Urzędu Pocztowego Piastów 1. Siedziba oraz zakres świadczonych usług nie ulegną zmianie. Filia będzie 
otwarta w dni robocze , w godz. 8:30-18:30. Pracę placówki w Michałowicach będzie nadzorował Urząd Pocztowy Piastów 1. UG 
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Festyn rozpoczął się po 
uroczystości otwarcia, od 

poczęstunku grochówką ze 
strażackiego kotła, uwarzoną 
przez mistrzów w tej dziedzi-
nie - Ochotniczą Straż Pożarną 
w Nowej Wsi. 

Na placu przed nowo otwar-
tym ratuszem, studenci Wydzia-
łu Ratownictwa na Uniwersyte-
cie Medycznym w Warszawie 
prowadzili szkolenie, używając 
do tego fantomu – gumowego 
manekina, jak udzielić pierwszej 
pomocy: – Nieudzielenia pomo-
cy jest karalne – tłumaczył stu-
dent. – Najpierw trzeba spraw-
dzić, czy udrożnione są drogi 
oddechowe (…) Należy 30 razy 
szybko i silnie ucisnąć klatkę 
piersiową, a następnie dwukrot-
nie wdmuchać powietrze przez 
usta do płuc ratowanej osoby. 
Czynności te należy powtarzać, 
aż do odzyskania przytomności 
przez poszkodowanego.

Na stoisku zorganizowanym 
przez Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej dzieci rozwiązy-
wały zadania w kąciku zabaw 
logicznych, a pod kierunkiem 
Aleksandry Kostiuk – plastyczki 
po akademii sztuk pięknych wy-
konywały zabawki z materiałów 
z odzysku, w ramach artystycz-
nego recyklingu: z małych pla-
stykowych butelek – grzechotki, 
a z dużych – wodne klepsydry. 

Panie ze Stowarzyszenia 
„Niezwykli” zbierały pieniądze 
na profesjonalną salę tera-
pii integracji sensorycznej dla 
dzieci z autyzmem: potrzeba 
20 tys. zł. Tłumaczyły, czym jest 

autyzm i jakie wokół tej choroby 
narosły mity. Jednym z auty-
stycznych zaburzeń jest zespół 
Aspergera. Mieli go: Beethoven, 
Mozart, Einstein oraz Bil Gates.

Gminna Komisja ds. Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, zorganizowała IV 
Konkurs „W zdrowym ciele zdro-
wy duch” na hasło promujące 
zdrowy tryb życia. W konkursie 
wzięło udział 12 rodzin. I. miej-
sce zajęła rodzina Piotrowskich 
w składzie: Aleksandra – mama 
oraz dzieci: Ludwik i Maryla, za 
hasło: „Kto sportu zażywa, temu 
zdrowia przybywa”.

Dzieci zdobywały nadmuchi-
wany zamek, strzelały ze spor-
towego łuku, chodziły po rów-
noważni, wykonywały biżuterię, 
huśtały się na ogromnej wyso-
kości, oczywiście z pełną ase-
kuracją, na specjalnej wyczy-
nowej huśtawce, brały udział 
w slalomach… I trudno, bardzo 
trudno było je zmęczyć. 

SCENA
Występy amatorów

Solo zatańczył (zwykle wy-
stępuje z partnerką) Jarosław 
Biernat. Miłośnicy muzyki kla-
sycznej bardzo chętnie okla-
skiwali występ zespołu muzyki 
dawnej Gradus ad Parnassum, 
prowadzony przez Sławomira 
Rymuzę, wicedyrektora Szkoły 
Podstawowej w Komorowie.

W kategorii solowe występy 
wokalne uczniów, jak zwykle 
wspaniale zaprezentowały się 
wychowanki Aliny Stenckiej – 
nauczycielki Zespołu Szkół w Mi-
chałowicach. Interesujące okazały 

się występy chórów z Opaczy-Ko-
lonii „Czerwone Korale” i „Czer-
wone Koraliki”, prowadzonych 
przez Renatę Włodarek. 

Całe rodziny zachwycały się 
grą dziecięcych aktorów z klasy 
II a z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Nowej Wsi (pod 
kierunkiem wychowawczyni 
Grażyny Cyrkler), w spektaklu 
„Kopciuszek”. „Jak to miło być 
śliczną i elegancką na królew-
skim balu” – można było usły-
szeć ze sceny. 

Na scenie nie zabrakło także 
niezwykle dynamicznych popi-

sów tanecznych tancerek z Klu-
bu Sportowego „Zdrowie” z Mi-
chałowic, zespołów „Sqład” 
i „Sqładowisko” – według cho-
reografii prowadzącej zespoły 
„Dorotki” Doroty Jastrzębskiej. 

Występy profesjonalistów
Publiczność znakomicie ba-

wiła się podczas koncertów 
zespołów „Melodia Band” 
i „Bardotka Trio” – dobrze za-
śpiewane i zagrane standardy 
zawsze okazuję się niezawodne.

Najliczniejszą publiczność 
zgromadziła gwiazda Dni Mi-
chałowic – Ania Rusowicz. 
Podczas festynu na szczęście 
pogoda dopisała, ale późnym 
wieczorem, kiedy zapadł zmrok, 
zrobiło się chłodno. Ania Ruso-
wicz potrafiła jednak bardzo 
skutecznie rozgrzać atmosferę. 
Zrobiło się wręcz gorąco, od 
braw, ale również od wspólne-
go śpiewania. 

Dokładnie o 22:00 rozpoczął 
się imponujący pokaz sztucz-
nych ogni. Feeria barw i kształ-
tów rozpryskiwała się na niebie, 
a następnie, już wolniej, opada-
ła. I tak działo się raz po raz, do 
końca pokazu. 

 Stanisław Szałapak 

Wydarzenia

Dni Gminy Michałowice
Oficjalnemu otwarciu nowego budynku urzędu, 8 września 
2012 r., towarzyszył festyn: Dni Gminy Michałowice, zorga-
nizowany na terenach tuż obok nowej siedziby w Regułach, 
przy  ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. 

Gwiazda wieczoru Ania Rusowicz

Klub sportowy „Zdrowie” – zespół Sqładowisko
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U roczystości rozpoczęły się mszą św. 
w kościele pw. WNMP Michałowi-

ce-Opacz, koncelebrowaną przez dusz-
pasterzy z naszej gminy: ks. Grzegorza 
Jasińskiego – proboszcza parafii w Pęci-
cach, ks. Marka Małkiewicza – probosz-
cza parafii w Michałowicach oraz ks. Ma-
cieja Czaplińskiego – byłego rezydenta 
parafii Michałowice-Opacz.

Po mszy św. korowód, z dożynkowymi 
kompozycjami, wyruszył na teren przy ul. 
Popiełuszki, gdzie odbył się festyn ludo-
wy. Na czele jechała bryczka ze starościną 
i starostą dożynek: Danutą Jarzębowską 
z Opaczy Małej,  ogrodniczką i Antonim 
Walem, mieszkańcem Opaczy-Kolonii – 
emerytowanym rolnikiem; poseł Barbarą 
Czaplicką, wójtem, radnymi.  

Ze sceny przy ul. Popiełuszki wójt 
Krzysztof Grabka przywitał wszystkich 
zebranych i podziękował rolnikom za ich 
ciężką pracę oraz złożył życzenia miesz-
kańcom gminy – by chleba było pod do-
statkiem przez cały rok. Także poseł Bar-
bara Czaplicka oraz przewodniczący rady 
gminy Paweł Rajski dziękowali za pracę 
na roli.

Wójt, przewodniczący rady, posłanka, 
radni, sołtysi oraz przewodniczący za-
rządów osiedli tradycyjnie podzielili się 
bochnem chleba, upieczonym z mąki, 
zmielonej ze zboża, które urosło na mi-
chałowickiej ziemi.

Zabawa trwała do późnej nocy. Fre-
kwencja dopisała i to bardzo.

Ludowy Zespół Ziemi Siedleckiej „Cho-
dowiacy” prezentował folklor nie tylko 
z okolicy Siedlec, ale z całej Polski oraz 
innych krajów – to, co w ludowej spuściź-
nie pozostało najbardziej wartościowe 
i atrakcyjne.

W czasy naszych dziadów i prapradzia-
dów zaprowadziła publiczność „Scena 
Juno”. Zespół ten udowodnił tańcem, 
śpiewem i sztuką aktorską, iż „chłop po-
tęgą jest i basta”. Podróż przez wieki za-
częła się jeszcze w czasach Kochanow-
skiego i Reja. Przebrani na ludowo aktorzy 
nawiązywali do twórczości tych pisarzy. 

Cytowali też Stanisława Staszica”: „Gdzie 
rolnik nędzny, to kraj nędzny”. Przypo-
mnieli mądre ludowe przysłowia, śpiewali 
i tańczyli: „Bo kto w żniwa nie próżnował, 
będzie dzisiaj z nami biesiadował”.

Do Michałowic przyjechał najprawdziw-
szy kowal, prządka i garncarka. Do kuźni 
szczególnie chętnie przychodziła mło-
dzież i uczyła się fachu – mocno uderzając 
ciężkim młotem o kowadło. Panie chętnie 
odwiedzały kumy, od których uczyły się 
prząść na kołowrotku oraz lepić garnki za 
pomocą koła garncarskiego.

Dużym powodzeniem cieszyło się sto-
isko, na którym mieszkańcy częstowali 
się tradycyjnym smalcem oraz kiszonymi 
ogórkami. Dożynkowy klimat podkreślały 
wspaniałe dekoracje, przygotowane przez 
mieszkańca Sokołowa, Stanisława Zieliń-
skiego oraz imponujący wieniec dożynko-
wy, wykonany przez zespół mieszkańców 
z Pęcic, pod kierownictwem Pani Barbary 
Więch, który zdobył IV nagrodę na Dożyn-
kach Powiatowych.

Nie zabrakło też współczesnych za-
baw. Przeszłość mieszała się z teraźniej-
szością. Zostało przygotowanych wiele 
atrakcji, zabaw, konkursów dla dzieci – ze 
słodkimi nagrodami.

Jedną z większych atrakcji był pokaz 
tresury psów, pruszkowskiej „wyższej 

uczelni” dla czworonogów o nazwie „Hau-
hau”. Pieski pokazały, jak są posłuszne 
i jak wiele sztuczek potrafią wykonać, 
a przede wszystkim jak bardzo mogą być 
nie tylko kochane, ale i pożyteczne. 

Na scenie występowali absolwenci 
i uczniowie Zespołu Szkół w Michałowi-
cach, prezentując swoje umiejętności wo-
kalne, zaś Panie z Komorowa, zespół „Im-
puls”, w dynamicznym tańcu pokazały, 
jak można cieszyć się tańcem oraz dbać 
o swoje zdrowie i urodę – uczęszczając na 
taneczne zajęcia do klubu fitness.

Nie mogło też zabraknąć występu chóru 
„Czerwone Korale” z Opaczy-Kolonii, pro-
wadzonego przez Renatę Włodarek.

W odpowiednio uroczystej oprawie, na 
scenie wójt Krzysztof Grabka ogłosił wyni-
ki konkursu na najpiękniejszą kompozycję 
dożynkową gminy Michałowice. Zwycię-
żył kosz  z osiedla Michałowice  Drugie 
miejsce zajęło sołectwo Opacz-Kolonia, 
a trzecie - wspólna kompozycja osiedla 
Komorów i osiedla Granica. 

Przeboje, począwszy od lat 50. XX wieku 
wykonywał zespół „Eldorado”, a jako ostat-
ni wystąpił zespół „Salsa”, który potrafił 
skutecznie zachęcić do tańca. Tańczono 
jeszcze długo po zapadnięciu zmroku.  

 Stanisław Szałapak 

Wydarzenia

W tym roku odbyły się w Michałowicach, 
2 września. 

Dożynki 2012
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Na odcinku między szkołą, a ulicą Pod-
halańską został wstrzymany ruch dla 

samochodów. W tym miejscu aleja Marii 
Dąbrowskiej zamieniła się w deptak, przy 
którym ustawione zostały przeróżne sto-
iska. Na kiermaszu można było kupić wy-
roby artystów przeróżnych profesji: były 
wyroby kowalskie, autorskie projekty tore-
bek, przedmioty zdobione techniką decu-
page, wyroby ceramiczne – misy, talerze, 
świeczniki, biżuteria, także stare meble. 
Sprzedawane były produkty pszczelar-
skie, wino, sery i produkty kolonialne. Zor-
ganizowany został również pchli targ. Nie-
którzy mieszkańcy postanowili pozbyć się 
domowych różności: płyt, książek, drob-
nych bibelotów, czasem ubrań i butów. 
Za dwa czy trzy złote można było kupić 
drewnianą ramkę na zdjęcie czy stylową 
serwetę. Zainteresowanie tymi stoiska-
mi było ogromne, a dodatkową atrakcją 
była oczywiście możliwość… targowania 
się. Można było podziwiać przedwojenne 
samochody, albo przejechać się konną 
bryczką.

Stylowe stoisko ozdobione zabytkowym 
autem zorganizowały właścicielki Starej 
Cukierni, dodatkowo częstowały pysz-
nym ciastem. Można też było przystanąć 
w miejscu, gdzie przebywały komorowskie 
radne, które chętnie rozmawiały z miesz-
kańcami. Było też stoisko zorganizowane 
przez Urząd Gminy Michałowice. Na fe-
stynie obecna była komorowska biblio-
teka. Dużym zainteresowaniem cieszyło 
się stoisko Towarzystwa Komorowianie. 
Lidia Kulczyńska-Pilich mówiła czym 
zajmuje się towarzystwo, a także można 
było kupić faksymile rysunków starego 

Komorowa, najnowszy numer kwartalnika 
„Miejsce” i numery archiwalne, publikacje 
książkowe, a także nową serię pięknych 
kart pocztowych opowiadająca o historii 
i dziejach Komorowa.

Między starymi lipami, wzdłuż alei przy-
gotowana została wystawa fotografii, 
prezentowane były zdjęcia z życia Marii 
Dąbrowskiej, piękne komorowskie wille 
i stare mapy. Miłym akcentem sobotniego 
święta były kolorowe kotyliony. Warsztaty 
i akcję „Kotylion dla Komorowa” zorgani-
zowało Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” 
przy współpracy ze szkołą w Komorowie. 
Młodzież gimnazjalna, uczestnicząca 
w akcji, przygotowała i rozdała gościom 
imprezy ponad 300 kotylionów z napisem 
– 100 lat Komorów !!! 

U zbiegu ulicy Podhalańskiej i Marii 
Dąbrowskiej ustawiona była scena. Pię-
ciogodzinny program sceniczny z wiel-
ką wprawą i dowcipem prowadził Witold 

Błaszczyk ze Stowarzyszenia Kulturalny 
Komorów. Już od godziny 16.00 występo-
wały dzieci. Przedszkolaki śpiewały i tań-
czyły tańce narodowe. Prezentowały się 
także komorowskie muzykujące rodziny 
i komorowska młodzież. Wystąpił miedzy 
innymi zespół Kumy. 

Ze sceny zebranych mieszkańców po-
witała Agnieszka Kaczorowska, przewod-
nicząca Zarządu Osiedla Komorów, która 
zaprosiła do wspólnej zabawy.  Krzysz-
tof Grabka, wójt gminy, podziękował za 
zaproszenie i powiedział, że aspekt toż-
samości i kultywowania historii lokalnej 
przez wiele lat był zaniedbywany. Dziś 
jest już inaczej. Mieszkańcy znają histo-
rię miejsc w których żyją i jest to bardzo 
pozytywne zjawisko. Życzył wszystkim 
zebranym udanej zabawy. 

Wśród dzieci i młodzieży szczególnym 
zainteresowaniem cieszył się wspólny 
przejazd na rolkach, deskorolkach i ro-
werach. Przejazd rolkomasy zorganizo-
wało Stowarzyszenie K40. Jak również 
stoisko plastyczne. Dzieci rysowały naj-
piękniejsze komorowskie ogrody. Naj-
lepsze prace zostały nagrodzone. Temat 
konkursu plastycznego był z pewnością 
kontynuacją konkursu na najpiękniej-
szy ogród, który tego lata ogłosił Zarząd 
Osiedla Komorów. Podczas festynu zo-
stał on rozstrzygnięty.

Święto Mieszkańców Komorowa zo-
stało przygotowane przez Zarząd Osiedla 
Komorów, we współpracy ze Stowarzy-
szeniem K40, Stowarzyszeniem Kultural-
ny Komorów i Towarzystwem Komorowie-
anie, Stowarzyszeniem Wszyscy Razem, 
a także komorowską szkołą i biblioteką. 
Przedsięwzięcie zostało opłacone z środ-
ków funduszu mieszkańców  Osiedla Ko-
morów (Komorów, Granica)  oraz współfi-
nansowane przez gminę Michałowice. 

 
 Beata Izdebska-Zybała 

Wydarzenia Wydarzenia

Święto Mieszkańców w 100-lecie willowego Komorowa odbyło się w sobotę, 15 września. Festyn zorganizowano wzdłuż 
Alei Marii Dąbrowskiej, gdzie został przywrócony nastrój Komorowa jako przedwojennego letniska. Na scenie występowali 
artyści - mieszkańcy Komorowa i sąsiednich miejscowości. Zorganizowany został kiermasz różności. 

Święto Mieszkańców w 100-lecie willowego Komorowa
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Wydarzenia

Upamiętnienie 68. rocznicy Powstania Warszawskiego

46. Rajd Po Kamienistej Drodze
W niedzielę 5 sierpnia, po godzinie 

10:00, w zabytkowym kościele pw. Apo-
stołów Piotra i Pawła w Pęcicach rozpo-
czął się koncert pieśni patriotycznych, 
w wykonaniu warszawskiego chóru 
„Allegrezza del Canto” (co znaczy ra-
dość śpiewania), pod batutą Szymona 
Wyrzykowskiego – w jego aranżacji, ale 
również inscenizacji. Było to oryginalne 
widowisko muzyczne, zbudowane prze-
ważnie z najbardziej znanych polskich 
pieśni patriotycznych, w interpretacji 
Wyrzykowskiego, z jego słowem wpro-
wadzającym do każdego utworu. Wyko-
nywano popularne utwory „Przybyli uła-
ni pod okienko” czy  „Rotę”, oraz mniej 
znane utwory jak  z czasów III powstania 
śląskiego, zapisany na ścianie więzien-
nej celi, pt. „Kajze mi się podzioł mój sy-
nocek miły”. 

Ku satysfakcji publiczności był to nie 
tylko wzruszający, patriotyczny koncert, 
ale również ważne wydarzenie artystycz-
ne. 

Po koncercie została odprawiona msza 
św. w intencji ojczyzny, koncelebrowana 
przez ks. Janusza Bąka – komandora Ma-
rynarki Wojennej z ks. proboszczem Grze-
gorzem Jasińskim. Po jej zakończeniu 
uczestnicy uroczystości przybyli na cmen-
tarz-mauzoleum w Pęcicach. Wszystkich  
przywitał wójt gminy Krzysztof Grabka: – 
Spotykamy się tutaj już po raz 46. Z roku 
na rok w uroczystościach bierze udział 
nas coraz więcej. Wspominamy dziś tych, 
którzy ojczyznę wywalczyli. Oni oddali ży-
cie. Jesteśmy zobligowani wspominać tę 
ofiarę – budować narodową pamięć i wy-
ciągać wnioski na przyszłość. 

W uroczystościach w mauzoleum w Pę-
cicach wzięła udział szczególna osoba: 
wdowa po ostatnim prezydencie RP na 
uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim – 
Karolina Kaczorowska.

Urząd ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych reprezentował jego kierow-
nik – minister dr Jan Stanisław Ciecha-
nowski. – Tu, w Pęcicach poległo blisko 
stu powstańców. 43 nie miało ukończo-
nych dwudziestu lat – powiedziała Halina 
Jędrzejewska – powstaniec warszawski, 
wiceprezes Zarządu Głównego Związku 
Powstańców Warszawskich. – Zwracam 
się do młodzieży: byście uczyli się, pra-
cowali, żyli pełnią życia i nigdy, przenig-
dy nie doświadczyli wojny. (…) W imieniu 
powstańców dziękuję lokalnym władzom, 
a szczególnie władzom gminy Michałowi-
ce, że dbają o pamięć tamtych lat. Dzię-

kuję wszystkim, którzy chcą pamiętać 
tamte czasy.

Osoby, które od lat angażują się w przy-
gotowywanie pęcickich obchodów, zo-
stały odznaczone: wójt gminy Krzysz-
tof Grabka – Medalem „Pro Patria” oraz 
Odznaką Honorową Pamięci Krystyny 
Krahelskiej, Pamięci Powstania War-
szawskiego 1944; ks. Grzegorz Jasiński, 
proboszcz kościoła pw. Świętych Piotra 
i Pawła w Pęcicach – Medalem „Pro Pa-
tria” oraz Medalem „Za zasługi dla obron-
ności kraju”; Włodzimierz Majdewicz – 
wiceprezes Zarządu Stołecznego PTTK, 
od 40. lat społeczny projektant plakietek, 
znaczków i medali rajdów pęcickich „Po 
kamienistej drodze” – został uhonorowany 
Medalem „Pro Patria”. 

Uroczystość prowadził płk Lech Pie-
trzak. Został wygłoszony apel poległych. 
Orkiestra wojskowa wykonywała melodie 
patriotycznych pieśni polskich. Kompania 
Reprezentacyjna Wojsk Lądowych oddała 
salwę honorową.

Uroczystościom towarzyszyły poczty 
sztandarowe, m.in.: Związku Powstańców 
Warszawskich, Oddziału Stołecznego 
PTTK, Stowarzyszenia Lotników Polskich, 
Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie im. Bo-
haterów Powstania Warszawskiego 1944.

Wieńce i wiązanki na grobie złożyli 
przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, 
Rady m.st. Warszawy, prezydenta m.st. 
Warszawy; prezydentowa Karolina Kaczo-
rowska z córką Jagodą Kaczorowską i Ja-
nem Tarczyńskim – doradcą prezydenta 
Kaczorowskiego; minister Jan Stanisław 
Ciechanowski, starosta powiatu prusz-
kowskiego Elżbieta Smolińska, przedsta-
wiciele sąsiednich samorządów oraz  jako 
gospodarze wójt Krzysztof Grabka i prze-
wodniczący rady gminy Paweł Rajski,  
a także wiele innych delegacji. 

 
 Stanisław Szałapak 

9 Rajd Pęcicki
Uroczystość zorganizowana została 

pod honorowym patronatem Krzysztofa 
Grabki, wójta naszej gminy. We wtorek, 
2 października o godzinie 11. 00 ucznio-
wie wszystkich gminnych szkół przy-
byli pieszo do miejsca, w którym przed 
laty powstańcy stoczyli nierówną walkę 
z Niemcami. Młodzież z naszej gminy 
już po raz dziewiąty, przybywa do tego 
miejsca. Natomiast, po raz pierwszy,  
w tym roku młodzież ze szkoły z Nowej 
Wsi uczestniczyła w nocnym rajdzie. 
Dzień wcześniej o godz. 17.00 uczniowie 
wyruszyli i gdy było już ciemno, przyby-
li pod pomnik w Pęcicach. Tam spotkali 
się z Krystyną Serwaczak, pomysłodaw-
czynią Rajdu Po Kamienistej Drodze, by 
wspólnie wspominać tragiczne, wojen-
ne dni. Młodzież miała pozostać tu do 
następnego dnia, lecz deszcz i chłód 
uniemożliwiły nocleg w pobliżu pomni-
ka-mauzoleum.

Krzysztof Grabka, witając zebranych 
podziękował za zorganizowanie tego wy-
darzenia. Powiedział, że jest to żywa lek-
cja historii, taka, która na długo zostaje 
w pamięci. 

Ważnym momentem uroczystości był 
moment odznaczenia nauczycieli ze 
szkoły w Nowej Wsi. Beata Wiszniewska 
i Tomasz Matuszewski otrzymali dyplo-
my i medale za ocalenie od zapomnienia 
bohaterstwa żołnierzy i ludności cywilnej 
w Powstaniu Warszawskim. Medale przy-
znało towarzystwo Przyjaciół Warszawy. 

Nastąpiło również uroczyste złożenie 
kwiatów i zapalenie zniczy. 

Na rajdzie obecny był Czesław Łukasik, 
uczestnik bitwy pod Pęcicami, któremu 
udało się przeżyć. 

Ważnym i ciekawym momentem były 
występy artystyczne uczniów. Młodzież 
recytowała wiersze i śpiewała piosenki 
patriotyczne. Gimnazjaliści z Komorowa 

Corocznie w  naszej gminie odbywają 
się uroczystości, upamiętniające Pow-
stanie Warszawskie oraz bitwę pod 
Pęcicami. 5 sierpnia miał miejsce  
46. Rajd Po Kamienistej Drodze, 
2 października – 9. Rajd Pęcicki.
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przygotowali grę planszową Pęcice 1944. 
Jej celem jest spopularyzowanie wiedzy 
o bitwie pod Pęcicami. W projekt, który 
trwał dwa lata, zaangażowany był Maciej 
Nakoniecznik i Marek Rudziński. Ucznio-
wie przygotowywali grę pod okiem Daniela 
Wolborskiego, nauczyciela historii z Komo-
rowa. Została ona wydana dzięki wsparciu 
finansowemu gminy Michałowice. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
również i w tym roku młodzież uczestni-
czyła w konkursie poetyckim i konkur-
sie plastycznym. W tym roku nagrodę 
wójta za wiersz pod tytułem „Pęcic-
kie Haiku” otrzymał Maciej Soczński. 
A w kategorii, najlepszy plakat, nagrodę 
otrzymała Hanna Racięcka. Nagrodze-
ni uczniowie są gimnazjalistami szkoły 
w Nowej Wsi.

Wyróżnieni uczniowie w konkursie po-
etyckim to: Magdalena Peikert za wiersz 
„Wyznanie”, Agata Czaplarska za wiersz 
„Nie zapomnijcie”, Jan Grzanka za wiersz 
„Pojednani”, Kacper Szewczyk za wiersz 
„Bitwa pod Pęcicami” i Maria Zagórska za 
wiersz „Pęcickie dusze”

Uczniowie wyróżnieni w konkursie pla-
stycznym to: Julia Michalska, Urszula 
Kowalska, Patrycja Mazurkiewicz, So-
nia Demianiuk i Weronika Dziarnowska. 

Uczniowie zostali wyróżnieni za plakaty 
obrazujący bój pod Pęcicami. 

Na koniec wszyscy uczestnicy Rajdu Pę-
cickiego 2012 zostali zaproszenie do pobli-

skiego parku na grochówkę i kiełbaski pie-
czone przy ognisku. Do zobaczenia za rok.

 
 Beata Izdebska-Zybała 

W historii naszej ojczyzny miało miejsce 
wiele zrywów niepodległościowych. 
Powstania listopadowe i styczniowe, 
Insurekcja Kościuszkowska mimo 
 bra ku sukcesów, do dziś wspominane 
są z wielką czcią. Jedno z największych 
i najbardziej krwawych, a zarazem 
najlepiej zapamiętanych powstań, 
wybuchło w 1944. Było to Powsta-
nie Warszawskie, nazywane niegdyś 
Bitwą Warszawską lub Powstaniem 
Sierpniowym. 

W  ostatnich latach przy okazji ob-
chodów rocznic Powstania z coraz 

większą natarczywością powraca pytanie: 
Czy było ono naprawdę konieczne? Czy 
mogło zakończyć się zwycięstwem Po-
laków? Warto po raz kolejny zastanowić 
się nad okolicznościami, w jakich została 
zapisana jedna z najtragiczniejszych kart 
historii współczesnej Polski.

Po przegranej kampanii wrześniowej, 
mimo szoku wywołanego tak miażdżącą 
klęską, pozostali w kraju dowódcy pol-
skich wojsk zdołali zorganizować ruch 
oporu, początkowo podzielony na wiele 
organizacji. Jedną z nich stanowił Zwią-
zek Walki Zbrojnej. Po ataku Niemiec na 
ZSRR w 1941 r. i objęciu całości ziem 
polskich okupacją niemiecką,  dowódz-
two ZWZ przystąpiło do konsolidacji 
podziemnych sił wojskowych. Proces ten 
został zakończony rozkazem Naczelne-
go Wodza gen. Władysława Sikorskiego 
z 14 lutego 1942 r. o przekształceniu ZWZ 

w Armię Krajową. Utworzona organizacja 
będzie prowadzić działalność prężną za-
równo pod względem bojowym, jak i dy-
wersyjnym, propagandowym czy wywia-
dowczym.

Przez większość wojennych lat dzia-
łalność oddziałów podziemnych skupiała 
się na „Małym Sabotażu”, zamachach na 
oficerów Wehrmachtu i SS oraz atakach 
na niemieckie linie zaopatrzeniowe. Taki 

stan rzeczy utrzymywał się do czasu, kie-
dy front wschodni pod naporem wojsk 
radzieckich zaczął się kruszyć i coraz 
szybciej zbliżać do przedwojennej grani-
cy Polski z ZSRR. Wtedy to dowództwo 
Polski Podziemnej zdecydowało, że na-
leży podjąć bardziej zdecydowaną walkę 
z okupantem.

W 1943 roku, kiedy klęska Niemiec sta-
wała się coraz bardziej prawdopodobna, 

Prace uczniów: POWSTANIE WARSZAWSKIE
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polski rząd na uchodźstwie niepokoił się, 
czy Wielka Brytania dotrzyma obietni-
cy gwarancji niepodległości powojennej 
Polsce. Albowiem polityka przywódców 
Wielkiej Brytanii oraz USA wobec Stali-
na, polegająca na przerzuceniu na barki 
ZSRR części ciężaru prowadzenia działań 
wojennych przeciwko wojskom hitlerow-
skim, spowodowała, że los Polaków za-
leżeć miał coraz bardziej od decyzji władz 
radzieckich. Sowieci zdawali sobie spra-
wę, że ich szanse na podporządkowanie 
sobie ziem polskich ulegną wzmocnieniu, 
jeśli uda im się stworzyć na tych terenach 
namiastkę „polskości”. Dążono zatem 
do stworzenia polskiego organu, który, 
w imieniu ZSRR, administrowałby wyzwo-
lonymi polskimi obszarami. Organ taki 
powstał w lipcu 1944 r. w Moskwie i nosił 
nazwę Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego.

Wobec zaistniałych faktów dowódz-
two AK podjęło decyzję o rozpoczęciu 
akcji „Burza”,  polegającej na wzmożo-
nej walce z wycofującymi się oddziałami 
niemieckimi. Apogeum tej akcji było Po-
wstanie Warszawskie. Polacy liczyli, że 
po wybuchu powstania alianci pośpieszą 
z pomocą.

We wtorek 1 sierpnia 1944 roku przed 
godziną piątą po południu na ulicach po-
jawiły się grupki warszawiaków. Starając 
się nie zwrócić na siebie uwagi licznych 
patroli niemieckich, szykowały karabiny, 

pistolety, granaty, cały czas podążając 
w kierunku miejsc zbiórki. Punktualnie 
o godzinie 17 Warszawa rozpoczęła swą 
walkę o wolność. Zaskoczeni Niemcy, 
zalewani seriami pocisków z balkonów 
oraz barykad wycofywali się w popłochu. 
Chowane od pięciu lat flagi biało-czerwo-
ne rozwijano i wywieszano na budynkach, 
słupach i latarniach. Po kilkunastu godzi-
nach powstania w większości dzielnic nie 
sposób było doszukać się śladów hitle-
rowskiej okupacji.

Pierwsze dni powstania przyniosły na-
dzieję na tak upragnioną wolność. Nieste-
ty, triumf warszawiaków nie trwał długo. 
Powstanie zamiast przyspieszyć odwrót 
wojsk niemieckich, ściągnęło do miasta 
nowe siły wroga. Radiotelegrafiści po-
nawiali kierowane zarówno do polskie-
go, jak i brytyjskiego rządu prośby o na-
tychmiastową pomoc w broni, amunicji, 
lekach i żywności. Błagania te odniosły 
częściowy skutek. Anglicy wysłali czter-
naście bombowców z polskimi załogami, 
które miały dokonać zrzutów. Większość 
dostaw nie trafiła do Polaków, a w do-
datku stracono pięć samolotów. Po tej 
akcji dowództwo angielskie zakazało dal-
szych prób wsparcia powstania (zakaz ten 
zniesiono dwa dni później, ale pomoc od 
aliantów jeżeli nadchodziła, to w stopniu 
bardzo ograniczonym). 

Niemalże pozbawione pomocy z ze-
wnątrz Powstanie Warszawskie zaczęło 

gasnąć. Polscy żołnierze w Anglii czekali 
na rozkaz lotu – zrzutu nad Warszawą – 
rozkaz, który nigdy nie nadszedł.

„Powstanie sierpniowe” ostatecznie 
upadło 2 października. Zginęło w nim 
dwieście tysięcy ludzi, jedna czwarta 
mieszkańców miasta, zniszczono wiele 
wspaniałych symboli polskiej kultury. Mi-
nęły długie lata, zanim nasza stolica odzy-
skała choć część dawnego uroku i pięk-
na. Pomimo tak zatrważających strat, 
pomimo całkowitego zniszczenia „Paryża 
Wschodu”, powstanie było konieczne. 
Stanowiło ostateczną próbę pokazania 
światu, że Polska nie zginęła, ostateczną 
próbę wyzwolenia się – raz na zawsze. 
Być może pamięć o nim natchnęła czę-
ściowo przywódców buntów przeciw póź-
niejszej władzy. Mogło także zakończyć 
się zwycięstwem Polaków. Gdyby Win-
ston Churchill cenił lojalność i wdzięcz-
ność wyżej niż niechęć do „drażnienia” 
Stalina i wsparł powstanie, kto wie, czy 
Niemcy zdołaliby je zdusić.

Powstanie warszawskie w latach PRL-
–u było przedstawiane w bardzo nieko-
rzystnym świetle, a prawda o nim była 
długo ukrywana. Dziś my, którzy żyjemy 
w wolnej Polsce, nie możemy pozwolić, 
by pamięć o nim kiedykolwiek wygasła.

 
 Maciej Nakoniecznik,
 uczeń kl. II gimnazjum 
 w Komorowie 

Witaj nowa szkoło - uroczystość otwarcia nowej części budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi

Na tę chwilę czekali wszyscy ucznio-
wie, ich rodzice oraz nauczyciele. 

Na uroczystość przybyło wielu zapro-
szonych gości. Wśród nich byli: kar-
dynał Józef Glemp, poseł na Sejm RP 
Barbara Czaplicka, wójt gminy Micha-
łowice Krzysztof Grabka, przewodni-
czący rady gminy Paweł Rajski, gene-
ralny wykonawca prac budowlanych 
Justyn Kwietniak, ksiądz dziekan An-
drzej Perdzyński, ksiądz proboszcz Jan 
Studziński, radni gminy Michałowice 
oraz przyjaciele szkoły.

Pierwszym i głównym punktem nie-
dzielnych uroczystości było przecięcie 
wstęgi i poświęcenie nowego budynku 
oraz popiersia patrona szkoły Mikołaja 
Kopernika. Następnie wszyscy goście 
zwiedzali i podziwiali nowe sale. Kolejna 
część uroczystości miała miejsce w hali 
sportowej, gdzie zgromadzili się ucznio-
wie, nauczyciele i rodzice. Był czas na 
przemówienia i podziękowania. Kardynał 
Glemp, wójt Krzysztof Grabka i przewod-
niczący Paweł Rajski życzyli wszystkim 
uczniom wielu sukcesów i jak najlep-

szych wyników w nauce.
Młodzież wręczyła kwiaty wszystkim go-

ściom, a także swoim nauczycielom, gdyż 

w niedzielę obchodzono w Nowej Wsi rów-
nież Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji 
wójt Krzysztof Grabka złożył wszystkim na-

W niedzielę, 7 października w Nowej Wsi uroczyście została otwarta nowa część budynku miejscowej szkoły. 
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uczycielom serdeczne życzenia. 
Ważnym punktem programu, które 

dostarczyło emocji zwłaszcza najmłod-
szym, było ślubowanie klas pierwszych 
i pasowanie na uczniów szkoły. Pierw-
szoklasiści zaprezentowali kilka wier-
szy i piosenek, a następnie powtórzyli 
tekst ślubowania, po czym przez dy-
rektor Ewę Dymurę zostali pasowani na 
uczniów.

Na zakończenie wszyscy zebrani 
obejrzeli program artystyczny przygo-
towany przez gimnazjalistów, w którym 
młodzież wyraziła również wdzięczność 
wójtowi Krzysztofowi Grabce i dyrektor 
Ewie Dymurze, za to, że tak bardzo po-
prawiły się warunki nauki w szkole.

Po części oficjalnej uczniowie uda-
li się do swoich klas, aby przy stołach 
zastawionych słodkościami dalej świę-
tować w swojej nowej, rozbudowanej 
szkole.

Rozbudowa budynku Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Nowej Wsi rozpo-
częła się w grudniu 2011 roku. Zostało 
wybudowane dwukondygnacyjne skrzy-
dło, połączone z istniejącym budynkiem 
i architektonicznie do niego dostosowa-
nym. Powierzchnia użytkowa nowej czę-

ści wynosi 798 m2 i jest ona dostosowana 
dla osób niepełnosprawnych. Dzięki roz-
budowie przybyło 7 sal lekcyjnych, z któ-
rych w roku szkolnym 2012/2013 naukę 

rozpoczęli uczniowie klas 1-3 , a ponad 
to - szatnie, sanitariaty, korytarze oraz 
część rekreacyjna. 

 Anna Bąkowska, UG 

OświataOświata

Święto oświaty

Nieco wcześniej, na sesji rady gmi-
ny Michałowice, która odbyła się 26 

września br. powody do świętowania mia-
ła część nauczycieli ze szkół gminnych, 
którzy odebrali akt nadania stopnia na-
uczyciela mianowanego.

Zgodnie z przepisami prawa oświato-
wego nauczyciele, aby uzyskać kolejny 
stopień awansu zawodowego na nauczy-
ciela mianowanego, muszą odbyć staż 
w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, a następnie 
zdać egzamin przed specjalnie powołaną 
komisją.

W tym roku tytuł „nauczyciela mianowa-
nego” otrzymali:

- z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Komorowie: Ewa Bottomley, Ewa Engel, 
Ewa Głowala, Monika Podbielska, Dariusz 
Zaręba,

- z Zespołu Szkół w Michałowicach: 
Anna Matejuk, Agnieszka Mazek-Cieślak, 
Agnieszka Radomyska, Katarzyna Sty-
czeń, Małgorzata Szczególska-Basaj, Łu-
kasz Zieliński,

- z Zespołu Szkolno Przedszkolnego 
w Nowej Wsi : Sylwia Kujawa i Bożena 
Zawistowska

Na wrześniowej sesji nauczyciele złożyli 
ślubowanie, a następnie otrzymali akty mia-
nowania i kwiaty. Wójt Krzysztof Grabka, 
gratulując pedagogom osiągnięcia kolejne-

go stopnia awansu zawodowego oraz do-
ceniając rolę nauczyciela w wychowaniu 
i nauczaniu młodego pokolenia mieszkań-
ców naszej gminy, złożył podziękowania 
i życzenia dalszych sukcesów w pracy pe-
dagogicznej oraz w życiu osobistym.

Niezwykły prezent dla nauczycieli przy-
gotowali uczniowie klas V-VI ze szkoły 
podstawowej w Komorowie, którzy pod 
czujnym okiem Ewy Głowali zaprezento-
wali spektakl słowno – muzyczny, doty-
czący Powstania Warszawskiego. UG 

Dzień Edukacji Narodowej, szczególne święto oświaty, corocznie obchodzony jest 14 października. Z tej okazji wszystkim 
nauczycielom oraz pracownikom oświaty zostały przekazane podziękowania za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej 
jakości pracy placówek gminnych oraz życzenia satysfakcji z wykonywanych obowiązków, dumy z wychowanków i pow-
odzenia w życiu osobistym.
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Społeczeństwo

Osiedle Granica i Osiedle Komorów - wybory

Piknik Pieczonego Ziemniaka w Sokołowie

Osiedle Granica 
Zebranie odbyło się  6 września, 
W zebraniu wyborczym uczestniczyło 

ponad 120 mieszkańców Granicy. Jego 
celem było wyłonienie przewodniczące-
go i 4 członków Zarządu Osiedla Granica. 
Na przewodniczącego zarządu kandy-
dowały dwie osoby: Dominika Małgow-
ska oraz Krzysztof Gregorek. Przewod-
niczącą została Dominika Małgowska, 
głosowało na nią 105 osób. Natomiast 
w skład Zarządu Osiedla Granica weszły: 
Marta Łukaszewicz, głosowało na nią 99 
osób, Agnieszka Paradowska, poparło ją 
90 osób, Ewa Izdebska, jej kandydaturę 

poparło 78 mieszkańców i Wisława Roz-
mus, na którą głosowało 76 osób. Gra-
tulujemy! 

Dominika Małgowska, nowa prze-
wodnicząca Zarządu Osiedla mieszka 
w Granicy od urodzenia, ukończyła filo-
zofię. Zawodowo zajmuje się pisaniem 
i koordynowaniem projektów z funduszy 
unijnych. Jest również zaangażowana 
w działania kulturalne na terenie naszej 
gminy. 

Krzysztof Grabka gratulował człon-
kom i przewodniczącej wielu sukcesów 
w działalności społecznej na rzecz miesz-
kańców Granicy. 

Osiedle Komorów
Zebranie odbyło się 24 września. 
W wyborach uzupełniających zosta-

ły zgłoszone dwie osoby: Hanna Barlak 
i Elżbieta Raczkowska. Obie kandydatury 
były rekomendowane przez Zarząd Osie-
dla Komorów: Agnieszkę Kaczorowską 
– Budek, Małgorzatę Brykalską, Elżbietę 
Wyżycką, Marka Biskota i Michała Jeżew-
skiego. Obie panie z podobnym popar-
ciem, głosowały 23 osoby, zostały człon-
kiniami Zarządu.

Hanna Barlak od 24 lat mieszka w Ko-
morowie-Ostoi, jest psychiatrą dziecię-
cym, założycielka zespołu Kumy, jest mę-
żatką, ma dwoje dorosłych dzieci.

Elżbieta Raczkowska w Komorowie-
-Ostoi mieszka od 19 lat, ekonomistka, 
pracuje w branży ubezpieczeniowej, mę-
żatką, również ma dwoje dorosłych dzieci. 
Obie panie w Zarządzie planują zająć się 
sprawami społecznymi. 

 Beata Izdebska-Zybała 

Pomimo, że już nieliczni mieszkańcy 
Sokołowa uprawiają ziemię - sieją zboża 
czy sadzą ziemniaki, to tradycja rolnicza 
w tej okolicy jest mocna zakorzeniona. 
Pewnie dlatego też, impreza – Piknik Pie-
czonego Ziemniaka, cieszy się tak dużym 
powodzeniem. Jak powiedział Edward 
Kozłowski, sołtys Sokołowa, w tym roku 
na pikniku spotykamy się po raz dziesią-
ty. Z każdym rokiem impreza ta gromadzi 
większą liczbę mieszkańców, jak również 
mieszkańców pobliskich miejscowości. 

Na pikniku obecny był także Krzysztof 
Grabka, wójt gminy, który uhonorował 
Stanisława Zielińskiego, dyplomem. Sta-
nisław Zieliński, jest artystą ludowym, 
który z drewna, gałęzi i chrustu potrafi 
„wyczarować” postaci i przeróżne przed-

mioty.  Wielokrotnie przygotował wspania-
łe dekoracje Gminnych Dożynek, z kolei 
przy wejściu na teren boiska zaprojekto-
wał postaci gospodarzy witających go-
ści, jak również muzykantów. Wykonał to 
z drobnych gałązek. Mieszkańcy Komoro-
wa również mogą podziwiać jego rzeźby. 
Przed wejściem do jednego ze sklepów 
nieopodal kolejki WKD stoją postaci, za-
praszające tym razem do … sklepu.

W tym roku poza „obowiązkowym” pie-
czeniem ziemniaka, strażacy ze Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, czę-
stowali strażacką grochówką. Można było 
zjeść kiełbaskę z grilla, napić się kawy czy 
herbaty.

W sobotnie popołudnie, po pochmur-
nym i deszczowym poranku, pogoda 

dopisała, było dość ciepło i nawet świe-
ciło słońce. Wielu mieszkańców dobrze 
się bawiło, zdaniem organizatorów, fre-
kwencja była stuprocentowa. Podczas 
pikniku odbywały się mecze piłki nożnej. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Soko-
łowa, drugie - Samorząd Michałowice, 
trzecie - Drużyna Wolica 1. Było również 
wiele atrakcji dla dzieci. Brały one udział 
w specjalnie dla nich przygotowanych 
konkursach. Odbył się konkurs - prze-
ciąganie liny. Były rzuty piłeczkami do 
koszyka, podbijanie piłeczki rakietkami, 
hula hop, ćwiczenia na materacach, rzu-
ty piłkami tenisowymi do tarczy i wiele 
innych atrakcji. Dla starszych dzieci od-
były się zawody strzelania z łuku i kon-
kurs wiosłowania. Inni mogli wziąć udział 

W ubiegłym roku nastąpił podział Osiedla Komorów (Komorów, Granica) na dwie jednostki pomocnicze: Osiedle Komorów 
i Osiedle Granice. W związku z tym w nowopowstałej jednostce, Osiedlu Granica, zaistniała konieczność wyboru zarządu. 
W Osiedlu Komorów zaś – wyborów uzupełniających, gdyż osobom, które mieszkają w Granicy i jednocześnie były członkami 
Zarządu Osiedla Komorów (Komorów,Granica) wygasły mandaty na skutek podziału . 

Już po raz dziesiąty, w sobotę 22 września, mieszkańcy Sokołowa bawili się na Pikniku Pieczonego Ziemniaka. Były występy, 
gry i zabawy sportowe. Odbył się turniej piłki nożnej. 

Nowe członkinie Zarządu 
 Osiedla  Komorów

Zarząd Osiedla Granica z wójtem gminy
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Akty prawneSpołeczeństwo

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr  XII/118/2011 Rady Gminy  Micha-
łowice z dnia  21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020 wpro-
wadzono następujące zmiany:
1) w poz. 8 programy, projekty lub zadania związane z programami 
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 
pkt 2 i 3 razem wprowadzono:
nazwa i cel  w kolumnie 2 : „Realizacja w latach 2012 – 2014 pro-
jektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddzia-
łanie 7.1.1”  cel projektu Rozwój aktywnej integracji wśród klientów 
Ośrodka Pomocy i otoczenia oraz upowszechnianie pracy socjalnej.
jednostka odpowiedzialna w kolumnie 3 : Gminny Ośrodek 
 Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
okres realizacji w kolumnie 4: od  2012;
 w kolumnie 5: do 2014; 
klasyfikacja budżetowa   w kolumnie 6: dział 853
 w kolumnie 7 rozdz. 85395:
łączne nakłady finansowe w kolumnie 8: 702 500,00 zł,
wydatki poniesione w latach poprzednich w kolumnie 9:   0,00 zł
limit wydatków w roku 2012 w kolumnie 10: 202 500,00 zł,
limit wydatków w roku 2013 w kolumnie 11: 250 000,00 zł;
limit wydatków w roku 2014 w kolumnie 12: 250 000,00 zł.
limity zobowiązań w kolumnie 19: 500 000,00 zł.

2) w poz. 65 program 3 Budowa Dróg w Gminie Michałowice ogółem 
zwiększono  o kwotę 225 000 zł
łączne nakłady finansowe  w kol. 8 po zmianach: 74 562182,55 zł.
limit wydatków w roku 2013 w kolumnie 11 po zmianach: 
 7 905 000,00 zł.,
limity zobowiązań w kolumnie 19 po zmianach: 61 655 000,00 zł.

w poz. 75 Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, 
Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Mazurskiej, 3 Maja (dok.), 
Kredytowej (dok.), Kujawskiej (dok.) w Komorowie zmniejszono 
o kwotę 385 000 zł.
łączne nakłady finansowe w kolumnie 8 po zmianach:   
 6 334 800,00 zł.,
limit wydatków w roku 2013 w kolumnie 11 po zmianach: 
 500 000,00 zł.,
limity zobowiązań w kolumnie 19 po zmianach: 3 500 000,00 zł.

w poz. 84a Przebudowa ul. Akacjowej, Klonowej, Lipowej i Żwirowej 
w Komorowie (dok.) zmniejszono o kwotę 90 000 zł.
łączne nakłady finansowe w kolumnie 8 po zmianach: 70 000,00 zł.,
limit wydatków w roku 2013 w kolumnie 11 po zmianach  
 25 000,00 zł.,
limity zobowiązań w kolumnie 19 po zmianach: 25 000,00 zł.

w poz. 85 Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komo-
rowie – dofinansowanie inwestycji powiatowej zwiększono o kwotę 
700 000 zł.
okres realizacji w kolumnie 5 zmieniono na: 2013
łączne nakłady finansowe  w kolumnie 8 po zmianach: 1 685 805,00 zł.,
limit wydatków w roku 2013 w kolumnie 11 po zmianach: 700 000,00 zł.,
limity zobowiązań w kolumnie 19 po zmianach: 700 000,00 zł.

w poz. 92 program 5 Budowa Budynków Użyteczności Publicznej 
w Gminie Michałowice ogółem zmniejszono o kwotę 225 000 zł.
łączne nakłady finansowe w kolumnie 8 po zmianach: 59 197 500,72 zł.,
limit wydatków w roku 2013 w kolumnie 11 po zmianach: 
 3 695 977,00 zł.,
limity zobowiązań w kolumnie 19 po zmianach: 38 496 236,00 zł.

UCHWAŁY PODJĘTE NA XIX SESJI RADY GMINY  
Z DNIA 26.09.2012 r.

Uchwała Nr XIX/179/2012
zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy  Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.

w grze w unihookeja, mini koszykówce, 
badmintonie czy grze w boulle. Zorgani-
zowana została na boisku mini siłownia, 
można było ćwiczyć z hantlami, na rollek-
sie, jeździć na cykloergometrze, a także 
wykonywać wiele ćwiczeń na różnych 
przyrządach treningowych. W świetli-
cy Oaza Spokoju odbywały się mecze 
w ping-ponga. Młodzież grała w bilard 
i piłkarzyki. 

Wieczorem wystąpił zespół Life Club 
Bend, który wykonywał znane utwory mu-
zyki rozrywkowej. Pokaz sztucznych ogni 
był ostatnim punktem Pikniku Pieczonego 
Ziemniaka w Sokołowie. 

Piknik został zorganizowany przez soł-
tysa i radę sołectwa Sokołów. Sfinan-
sowany został z funduszu sołeckiego. 
Jednocześnie imprezę wsparli miejscowi 
przedsiębiorcy: firma Blachy Pruszyński, 
Kolporter, Super Power, Big Brand Group, 
a także Stowarzyszenie Wszyscy Razem. 
Ziemniaki na święto pieczonego ziem-
niaka, podobnie jak w latach ubiegłych, 
dostarczył Bogdan Woźniak, miejscowy 
gospodarz. Piknik odbył się oczywiście 
na terenie Orlika i świetlicy Oaza Spoko-
ju. Do tego miejsca mieszkańcy bardzo 

się już przyzwyczaili, lubią tu przychodzić 
i wspólnie spędzać czas. Jeszcze w tym 
roku spotkają się przed świętami Bożego 

Narodzenia, na wspólnej Wigilii mieszkań-
ców Sokołowa.

 Beata Izdebska-Zybała 

Gratulacje dla Stanisława Zielińskiego
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Akty prawne

Upoważniono Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia 
z Miastem Warszawą, Gminą Piastów, Gminą Pruszków przy udziale 
Województwa Mazowieckiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad w sprawie: przeprowadzenia zadania inwestycyj-
nego pt.: „Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyj-
nego w dolinie rzeki Raszynki”. Wyrażono zgodę na przeznaczenie, 

na współfinansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1, przez Gminę 
Michałowie środków zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Michałowice na lata 2012 – 2020, stanowiącej uchwałę 
nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r.
Kwoty przeznaczone na finansowanie inwestycji wymienionej w ust. 
1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy.

Wyrażono  zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej części nieru-
chomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew. 488 o pow. 656 m2, 
położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś przy ul. Kalisza-

ny, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przy-
ległej stanowiącej działkę ew. nr 75/3, położoną w obrębie Komorów 
Wieś.

Wyrażono  zgodę na oddanie w dzierżawę na kolejny okres jednego 
roku poprzednim dzierżawcom Pani *** i Panu ***, nieruchomości stano-

wiącej działkę ewidencyjną nr 96/2 o pow. 500 m2, o nieuregulowanym 
stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś. 

W związku ze złożoną rezygnacją, stwierdzono wygaśnię-
cie mandatu sołtysa sołectwa Pęcice Małe Pani Aleksandry 

Warsztockiej. Zarządzono wybory sołtysa sołectwa Pęci-
ce Małe.

Istniejącej drodze stanowiącej działki ew. nr 75/15, 76/6, 76/7, 
76/17, 79/7, 80/1, 80/7 oraz działkę ew. nr 82/1, położone w obrę-

bie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Michałowice, nadano nazwę 
„Polnych Maków”. 

Uchwała Nr XIX/182/2012
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Warszawą, Gminą Piastów, Gminą Pruszków przy udziale 

Województwa Mazowieckiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczącego realizacji zadania in-
westycyjnego pn.: „Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki”. 

Uchwała Nr XIX/183/2012
w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice,  

położonej w Komorowie, gm. Michałowice.

Uchwała Nr XIX/184/2012
w sprawie oddania w dzierżawę na kolejny okres jednego roku, nieruchomości położonej we wsi Komorów, stanowiącej 

mienie komunalne Gminy Michałowice

Uchwała Nr XIX/186/2012
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Pęcice Małe  

oraz zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Pęcice Małe

Uchwała Nr XIX/185/2012
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

DYŻURY RADY GMINY MICHAŁOWICE
Przewodniczący Rady Gminy Michałowice Paweł Rajski oraz

wiceprzewodniczący Rady Gminy Michałowice
 Paweł Zacny i  Aurelia Zalewska

pełnią dyżur w Urzędzie Gminy Michałowice (II piętro , pokój 203)
 w każdy poniedziałek  w godzinach 1600- 1800

Rada Gminy zatwierdziła  do realizacji w  latach 2012-2014 projekt 
systemowy „Aktywnie do rozwoju” współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu w poszczególnych latach wynosć będzie:
1)      w roku 2012  -  202 500 zł.
2)      w roku 2013  -  250 000 zł.
3)      w roku 2014 -   250 000 zł.

Wkład własny Gminy Michałowice stanowi 10,5% wartości projektu 
w danym  roku i wynosć będzie:
1)      w roku 2012 – 21 262,50 zł.
2)      w roku 2013 – 26 250 zł.
3)      w roku 2014 – 26 250 zł.
Realizacja projektu została powierzona Gminnemu Ośrodkowi Po-
mocy Społecznej Gminy Michałowice

Uchwała Nr XIX/181/2012
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012 -2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

w poz. 103 Budowa gminnego przedszkola w Granicy zmniejszono 
o kwotę  225 000,00 zł.
łączne nakłady finansowe w kolumnie 8 po zmianach 8 144 311,00 zł.,

limit wydatków w roku 2013 w kolumnie 11 po zmianach: 755 000,00 zł.,
limity zobowiązań w kolumnie 19 po zmianach:  8 144 311,00 zł.
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Kolejna powieść 
niemieckiej mi-
strzyni kryminału 
psychologicznego! 
Miastem wstrząsa 
seria morderstw. 
Ofiarami są kobiety, 
zabijane w okrutny, 
sadystyczny sposób. 

Policja poszukuje psychopatycznego 
przestępcy. Kim okaże się tajemniczy 
obserwator?!

Nowy Jork terroryzuje 
seryjny zabójca. Rośnie liczba 

ofiar zbrodni popełnionych 
w bogatych dzielnicach 

miasta. W  liście do mediów 
morderca ostrzega: miesz-

kańcy metropolii otrzymają 
lekcję szacunku do drugiego 

człowieka, a karą za niewłaści-
we zachowanie będzie śmierć... 

Jest to historia 
odważnej dziew-
czynki, która de-
cyduje się zrezy-
gnować z własnej 
tożsamości, aby 
uratować swoją 
rodzinę od nędzy 
i głodu. Dziew-
czynka decyduje 
się na zmianę 

białej chusty na turban, przyjmując toż-
samość swojego zmarłego brata i walczy  
o własne przetrwanie... 

Rok 1943, Ocean 
Indyjski. Amerykański 
frachtowiec atakowany 

przez japońskie myśliwce 
znika z oczu nieprzyja-

cielskim pilotom w sercu 
gwałtownego sztormu 

- a wraz z nim jego tajny 
ładunek...

Z Tarnopola do 
Argentyny... To nie 
tylko saga kresowej 
rodziny w wojennej 

zawierusze, lecz 
również historia 
wielu rodzin do-

tkniętych tym 
samym losem. 

W powieści ukazane zostały 
dalsze losy bohaterów trylo-
gii „Cukiernia Pod Amorem”.
Autorka przenosi czytelników 
w fascynujące czasy belle époque. 
Ukazuje barwne życie niezwykłej 
kobiety: malarki, emancypantki, 
skandalistki. Książka ta, to praw-
dziwa uczta literacka, nostalgicz-
na opowieść o czasach dawno 

minionych, pełna urzekającego piękna. 

PODRóż DO MIASTA ŚWIATEŁ. 
RóżA Z WOlSKICH – Gutowska-Adamczyk M.

OBSERWATOR – Link Ch. KAMIENICA PRZY KRUCZEJ  
– Ulatowska M.

SIEDEMDZIESIąTE óSME PIĘTRO  
– Hingson M.

BlONDYNKA NA BAlI  
– Pawlikowska B.

ŚlADY NA PIASKU –  
Hoffman-Jędruch E. K.

SEKRET MOJEGO TURBANU  
– Dastguir N. G.

BlANKA  
– Sowa I. 

FRANKlIN I STATEK 
KOSMICZNY

MCDUSIA  
– Musierowicz M.

SZTORM – Cussler C.  TERROR NA MANHATTANIE –  
Patterson J. 

Kamienica przy Kruczej 
numer 46 - wspólny ad-
res, od którego zaczyna 
się każda historia w tej 
książce. Autorka przed-
stawia dzieje zwykłych 
ludzi na tle niełatwych 
czasów, w których przy-
szło im żyć...

To niezwykła opowieść 
o niewidomym Michaelu 
Hingsonie i jego psie prze-
wodniku, którzy uciekają 
z wieży World Trade Cen-
ter. To przejmująca relacja 
o tragicznych wydarzeniach, 
które śledził cały świat, 
i bohaterstwie ukrytym 
w ogniu i kłębach dymu. 
To historia, która stawia 

czytelnika w obliczu tragedii z 11 września, ale 
też ukazuje, jak silna może być więź człowieka 
ze zwierzęciem.

Blanka, babcia Naftalina i jej bli-
ska przyjaciółka Karina wyruszają 
samochodem do Transylwanii. 
Trzy bardzo różne osoby, o moc-
nych charakterach, zmuszone 
przebywać ze sobą 24 godziny na 
dobę. Nic dziwnego, że podróż 
obfituje w liczne zgrzyty oraz 
niesamowite przygody... 

W domku na drzewie Franklin 
i jego koledzy urządzili statek 
kosmiczny. Stworzyli załogę 
i zaplanowali lot na odległą 
planetę Mirra. Wszyscy chcieli 
polecieć w kosmos. Czy młodzi 
kosmonauci będą mieli okazję 
potrenować trudną sztukę kom-
promisu i wzajemnej akceptacji?

Kolejny tom uwielbianej przez pokolenia 
„Jeżycjady”! Dzięki „McDusi” znów za-
glądamy do przytulnego, pełnego książek 
domu Borejków, w którym każdy gość 
może się ogrzać w serdecznej, rodzinnej 
atmosferze. Dowcipna, miła, ale i reflek-
syjna powieść Małgorzaty Musierowicz 
jak zwykle podnosi na duchu i krzepi, 
bawi do łez i uczy.

Wybór i opracowanie: E. Kisiel, M. Olewińska

Samotna wyprawa 
Beaty Pawlikowskiej 
do Indonezji. Świąty-
nie, kadzidełka, spo-
tkanie z szamanem 
i Boże Narodzenie 
o zapachu dojrzałych 
durianów. (Dla nie-
wtajemniczonych: 

durian to najbardziej śmierdzący owoc 
świata, który wydziela z siebie woń zgni-
łych jaj, zepsutego mięsa i starego sera...)

Biblioteka w Komorowie
ul. Kraszewskiego 3, tel. 22 758 01 84
www.biblioteka-komorow.pl

Biblioteka w Michałowicach
ul. Szkolna 15, tel. 22 723 86 00
www.biblioteka.michalowice.pl

Biblioteka w Nowej Wsi
ul. Główna 52a, tel. 22 58 28 72
www.biblioteka.michalowice.pl

Proponujemy Państwu lekturę nowości z Biblioteki w Michałowicach.

NA DŁUGIE JESIENNE WIECZORY POlECAMY

Po prostu czytaj...Akty prawne



•  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, 
KOMORÓW - bez osiedla Ostoja, MICHA-
ŁOWICE OSIEDLE  – z wyłączeniem ulic 
obsługiwanych przez MPWiK; MICHAŁOWI-
CE 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 – Odpady komunalne; 
6 – Podatki; 
7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne; 
8 – Utrzymanie dróg; 
9 – Utrzymanie porządku i czystości; 
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:


