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Inwestycje
Inwestycje wprawdzie trwają cały rok  
(opracowywanie koncepcji, planowanie, 
organizowanie przetargów i wreszcie wyko-
nawstwo), ale zbliżający się koniec roku jest 
dobrym pretekstem do podsumowań.

Wybory samorządowe 2014

Mieszkańcy głosowali w 11 obwodach 
głosowania. Choć głosowanie od-

bywało się  w godzinach 7:00-21:00, to 
prace obwodowych komisji wyborczych 
rozpoczęły się w niedzielę o godz. 6:00, 
natomiast zakończyły (I tura) - w ponie-
działek, nawet o godz. 7:00.   

Frekwencja w I turze wyniosła 56,6%.

WYBORY WÓJTA
GMINY MICHAŁOWICE

Na decyzję, kto zostanie wójtem po-
trzebne były dwie tury, gdyż pierwsza nie 

dała rozstrzygnięcia, żaden z kandyda-
tów nie otrzymał 50% głosów wyborców.  
Frekwencja W II turze wyniosła 43,85%. 
Wójtem gminy został Krzysztof Grabka, 
uzyskując poparcie 2987 mieszkańców 
(52,17% ważnych głosów). Jego rywalem 
był Paweł Rajski, na którego oddano 2738 
(47,83%) ważnych głosów. 

Krzysztof Grabka mieszka w Opaczy-
-Kolonii od urodzenia. Jest żonaty, ma 
dorsłego syna. Działalność samorządową 
rozpoczął ponad 12 lat temu. Najpierw 
był sołtysem Opaczy-Kolonii, następnie 
uzyskał mandat radnego Gminy Micha-
łowice V kadencji, w latach 2006-2010. 
Jednak dość szybko go złożył, gdyż zo-
stał powołany na stanowisko zastępcy 
wójta.

Po raz pierwszy wójtem został w 2009 r.,  
w przedterminowych wyborach. W wybo-
rach samorządowych w 2010 roku, po-
dobnie jak obecnie, mieszkańcy obdarzyli 
go zaufaniem, powierzając mu to stano-
wisko. 

Przed Krzysztofem Grabką 4 lata dzia-
łań na rzecz gminy Michałowice. Do za-
dań wójta należy w szczególności przy-
gotowywanie projektów uchwał rady 

W wyborach samorządowych, które odbyły się 16 listopada, mieszkańcy gminy 
Michałowice zadecydowali kto przez najbliższe cztery lata będzie reprezentował 
ich w Radzie Gminy Michałowice, w Radzie Powiatu Pruszkowskiego oraz  
w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. O wyborze wójta gminy, musiała 
rozstrzygnąć II tura wyborów, która odbyła się 30 listopada. 

Dzień Niepodległości
Tradycyjnie, jak co roku, w gminie Michałowi-
ce odbyły się uroczystości związane z odzy-
skaniem przez Polskę niepodległości.  
96 rocznicę świętowano w kościele pw. 
WNMP w Michałowicach, na placu Pade-
rewskiego w Komorowie oraz w sołectwach: 
Nowa Wieś, Opacz-Kolonia, Michałowice 
Wieś i Opacz Mała.
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Biuletyn Informacyjny

Gminy Michałowice
WARTO PRZECZYTAĆ!

Uroczystość podsumowania VI kadencji
Przed tegorocznymi wyborami samorządo-
wymi, 25 października w sali multimedialnej 
Urzędu Gminy Michałowice w Regułach 
odbyła się uroczystość zakończenia kadencji 
samorządu 2010–2014, podczas której po-
dziękowano za pracę na rzecz naszej gminy.
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Biczyk Elżbieta - rad-
na Gminy Michałowi-
ce VI kadencji, uczest-
niczyła w pracach 
Komisji Spraw Spo-
łecznych oraz Komisji 
Gospodarki Komu-
nalnej i Przestrzennej.  

Przez wiele lat pełniła również funkcje społecz-
ne, m.in. będąc przewodniczącą Rady Rodzi-
ców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w No-
wej Wsi. Od 2011 roku  jest członkiem Rady 
Sołeckiej Nowej Wsi. Chociaż na pierwszym 
miejscu stawia przedsięwzięcia  inwestycyjne, 
z jej inicjatywy, w ramach funduszu sołectwa, 
odbyło się wiele imprez kulturalnych.  W Nowej 
Wsi mieszka od 10 lat wraz z mężem i dwójką 
dzieci. 

Brzeska - Kalczuk 
Hanna - w działal-
ność samorządową  
zaangażowana od 
wielu lat. Była radną 
Gminy Michałowice V 
i VI kadencji (w latach 
2006-2014). W ostat-

nich 4 latach pełniła funkcję przewodniczącej 
Komisji Spraw Społecznych. Była także człon-

kiem Komisji Rewizyjnej. Uczestniczy  w ko-
morowskim Stowarzyszeniu Ochrony ul. Jana 
Pawła II, działającego na rzecz ochrony ulicy 
w niezmienionym,  obecnym  kształcie.   Jest 
miłośniczką zwierząt. W Komorowie mieszka 
od 20 lat. 

Hanc Eugeniusz 
- nieprzerwanie od 
1998 roku jest rad-
nym Gminy Micha-
łowice. W ostatniej 
kadecji był człone-
kiem Komisji Budże-
tu i Finansów, Spraw 

Społecznych, Gospodarki Komunalnej i Prze-
strzennej oraz doraźnej Komisji ds. Inwenta-
ryzacji mienia komunalnego. Był członkiem 
Rady Osiedla Michałowice. Od 2013 r. jest 
przewodniczącym Spółki Wodnej. W Michało-
wicach Osiedlu mieszka od urodzenia. Obec-
nie jest na emeryturze. Ma pięcioro dzieci 
i pięcioro wnucząt.  

Ilczyszyn Ewa - dotychczas niezwiązana 
z działalnością samorządową. Od kilkunastu 
lat łączy pracę psychologa z funkcją Dyrek-
tora Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Pruszkowie. Współpracuję z Domem Dziec-

ka w Walendowie, 
a także z Wyższą 
Szkoła Pedagogiczną 
ZNP w Warszawie. 
Praca zawodowa jest 
dla niej pasją i powo-
łaniem. Angażuje się 
w pomoc w rozwiązy-

waniu problemów współczesnej rodziny. Jest 
mieszkanką Komorowa od 23 lat. Ma męża, 
dwóch synów oraz wnuczkę

Kamińska Anna – 
radna Gminy Micha-
łowice V i VI kadencji. 
W ostatniej kadencji 
przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej oraz 
członek Komisji Bu-
dżetu i Finansów.  Od 

kilku lat zaangażowana także w działalność 
świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii, która 
integruje mieszkańców i zachęca do wspól-
nych aktywności. Przyczyniła się do zorga-
nizowania wielu lokalnych imprez,  które od-
były się dzięki jej  współdziałaniu z sołtysem 
i radą sołecką.  Mieszka i pracuje w Opaczy-
-Kolonii. Jest mężatką i ma dwójkę dorosłych 
dzieci. 

WYBORY DO RADY GMINY MICHAŁOWICE
W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy wybierali wszyst-

kich radnych w okręgach jednomandatowych. Gmina zosta-
ła podzielona na 15 okręgów wyborczych. W każdym z nich 
komitety wyborcze mogły zgłosić po jednym kandydacie. 
Mandat uzyskał ten, który otrzymał największą liczbę gło-
sów. 

Radni Rady Gminy Michałowice VII kadencji:
Elżbieta Biczyk (OW nr 15 – sołectwo Nowa Wieś)
Hanna Brzeska-Kalczuk (OW nr 10 – osiedle Komorów) 
Eugeniusz Hanc (OW nr 5 – osiedle Michałowice) 
Ewa Ilczyszyn (OW nr 9 – osiedle Komorów) 
Anna Kamińska (OW nr 1 – sołectwo Opacz-Kolonia ) 
Piotr Kamiński (OW nr 11 – osiedle Komorów)
Paweł Kordys (OW nr 14 – sołectwo Nowa Wieś)

Edward Kozłowski (OW nr 7 – sołectwa: Pęcice, Pęcice Małe, 
Sokołów i Suchy Las)
Adriana Król-Popiel (OW nr 2 – sołectwa: Opacz Mała i Micha-
łowice Wieś) 
Przemysław Majtyka (OW nr 13 – osiedle Granica) 
Agnieszka Paradowska (OW nr 12 – osiedle Granica)
Katarzyna Parzyńska (OW nr 8 – sołectwo Komorów)
Eugeniusz Strzelecki (OW nr 6 – sołectwo Reguły) 
Anna Wyszomirska (OW nr 4 – osiedle Michałowice) 
Paweł Zacny (OW nr 3 – osiedle Michałowice)

Rada w liczbach: 
– 7 członków rady będzie pełniło tę funkcję po raz pierwszy, 
8 – po raz kolejny otrzymało mandat radnego,
– 53,3% stanowią kobiety, 46,7% to mężczyźni, 
– średnia wieku – 51 lat. 

Wybory

gminy, określanie sposobu ich wykonywania, gospodarowanie 
mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu oraz kierowanie 
urzędem.

Do Urzędu Gminy Michałowice wypływa rocznie ponad 16000 
pism i dokumentów związanych z zadaniami własnymi gminy 
(obejmujących sprawy m.in. ładu przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gminnych 
dróg, wodociągów i kanalizacji, pomocy społecznej, eduka-
cji, kultury, kultury fizycznej i turystyki, zieleni i zadrzewień, 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, promocji 
gminy i utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczno-
ści publicznej),  jak również zleconymi  z zakresu administracji 
rządowej. 

Wójt rocznie wydaje ponad 1000 decyzji. Jest on także repre-
zentantem gminy na zewnątrz. 

Podczas II sesji Rady Gminy Michałowice, która odbył się  
8 grudnia br., przewodnicząca  Gminnej Komisji Wyborczej, 
Grażyna Zofia Pirog, wręczyła Krzysztofowi Grabce  zaświad-
czenie o wyborze, po czym wójt złożył ślubowanie - obowiązki 
wójta  sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na wzglę-
dzie dobro gminy i jej mieszkańców.

I tura- WYNIKI WYBORÓW WÓJTA
Ewa Borzymowska – 430 głosów  (5,9%)
Krzysztof Grabka – 3218 głosów (43,8%)
Stanisław Jan Jarzyna – 207 głosów (2,8%)
Grzegorz Jastrzębski – 959 głosów  (13,1%)
Paweł Rajski - 1354 głosów  (18,4%)
Aurelia Zalewska - 1177 głosów  (16,0%)
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Kamiński Piotr 
– twórca wielu ko-
morowskich ini-
cjatyw, do tej pory 
niezwiązany z dzia-
łalnością samorządo-
wą. W 2010 r. założył  
Klub Podróży. Kolej-

ne jego icjatywy to „Rowerowoo” oraz „Nar-
towoo Aktywny Komorów”, które  promują 
zdrowy tryb życia i spędzania wolnego czasu.  
Z Komorowem związany jest od 1990 roku. 
Od 25 lat jest właścicielem  biura  podróży, 
specjalizującym się w turystyce przyjazdowej 
do Polski. Ma żonę i czwórkę dorosłych dzie-
ci oraz wnuki.  

Kordys Paweł – 
związany z działalno-
ścią na rzecz lokal-
nej społeczności od 
kilku lat. Był radnym 
gminy Michałowice 
VI kadencji, praco-
wał w Komisji Bu-

dżetu i Finansów oraz  Spraw Społecznych. 
Od 2007 roku jest sekretarzem Spółki Grun-
towej w Nowej Wsi. Działa także w Radzie 
Sołeckiej miejscowości.   Obecnie pracuje 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku. 
Od urodzenia mieszka w Nowej Wsi. Ma żonę 
i syna. 

Kozłowski Edward  
od wielu lat  związany 
z działalnością samo-
rządową i społeczną 
- od 16 lat jest sołty-
sem Sokołowa oraz 
przewodniczącym 
Wspólnoty Wiejskiej. 

Zainicjował odbywającą się już od 14 lat im-
prezę integrującą lokalną społeczność  „Pik-
nik Pieczonego Ziemniaka”, współorganizuje 
przedsięwzięcia aktywizujące mieszkańców. 
Od wielu lat wraz z rodziną mieszka w Soko-
łowie, gdzie prowadzi własną działalność go-
spodarczą.

Król–Popiel Adriana - od 2011 roku jest 
sołtysem Michałowic Wsi. Dzięki jej zaanga-
żowaniu odbyło się wiele przedsięwzięć  ak-

tywizujących miesz-
kańców sołectwa  tj. : 
Rodzinne Podchody, 
Andrzejki, Tanecz-
ne ostatki, koncerty, 
spotkania i warsztaty 
dla dzieci. Od wie-
lu lat współpracuje 

z radami rodziców szkoły i przedszkola.  Od 
urodzenia mieszka w gminie Michałowice. 
Jest mężatką i mamą trójki dzieci.

Majtyka Przemy-
sław - doświadcze-
nie samorządowe 
zdobył pełniąc funk-
cję radnego Gminy 
Michałowice w ka-
dencji 2010-2014 r., 
reprezentując lokalną 

wspólnotę oraz ściśle współpracując z Zarzą-
dem Osiedla Granica. Posiada kilkunastoletnie 
doświadczenie zawodowe w międzynarodo-
wych korporacjach, głównie sektora banko-
wego i informatycznego.Prowadzi także wła-
sną firmę handlową w branży elektronicznej 
i poligraficznej. W Granicy Mieszka od urodze-
nia. Ma żonę i dwójkę dzieci.

Paradowska Agnie - 
szka – działa spo-
łecznie od 4 lat  Jest 
jedną z trzech osób, 
które utworzyły grupę 
inicjatywną na rzecz 
przywrócenia Granicy 
statusu samodzielnej 

jednostki pomocniczej, a obecnie jest człon-
kiem pierwszego Zarządu Osiedla Granica. 
W 2013 roku założyła fundację „Jestem Senio-
rem”, organizuje zajęcia sportowe oraz Nordic 
Walking dla Seniorów. W Granicy mieszka za 
od urodzenia. Tu też z mężem prowadzi ro-
dzinną drukarnię. Ma dwóch synów. 

Parzyńska Kata-
rzyna – od 4 lat jest 
członkiem Rady 
Sołeckiej Sołectwa 
Komorów. Współor-
ganizuje wielu przed-
sięwzięć, które akty-

wizują i integrują lokalną społeczność., m.in. 
tj. tegoroczne Pożegnanie lata czy Wianki 
w Kaliszowym Gaiku.  W sołectwie Komorów 
mieszka od urodzenia. Ma męża i dwóch sy-
nów. Prowadzi własną działalność gospodar-
czą. 

Strzelecki Eugeniusz 
– mieszkaniec Reguł od 
40 lat. Od wczesnych lat 
młodości zaangażowa-
ny w działalność spo-
łeczną. Był radnym Rady 
Narodowej w Pruszko-
wie. Następnie działa-

jąc w Radzie Sołeckiej Reguł był jej członkiem oraz 
przez 8 lat - przewodniczącym. Od 2002 roku, nie-
przerwanie, jest sołtysem sołectwa Reguły. Kieruje 
się mottem ”Tyle znaczymy, ile jesteśmy w stanie ra-
zem zrobić dla wspólnego dobra”. Ma żonę, dwójkę 
dzieci  oraz dwójkę wnuków.

Wyszomirska Anna - 
społecznie angażowała 
się w pracę w szkolnej 
Radzie Rodziców. Była 
współorganizatorem 
Międzynarodowych 
Zawodów Jeździec-
kich w Skokach przez 

Przeszkody CSIO oraz organizowała i prowa-
dziła sportową grupę woltyżerską, współtwo-
rzyła i obecnie prowadzi Wspólnotę Małżeńską  
w Michałowicach. Jest specjalistką w zakresie 
żywienia człowieka oraz zarządzania zasobami 
ludzkimi. Współpracuje w dziedzinie szkoleń z fir-
mą  handlową. Najważniejsza dla niej jest rodzina. 
W Michałowicach mieszka od 15 lat. Ma pięcioro 
dzieci.  
 

Zacny Paweł – od 16 
lat radny Gminy Micha-
łowice, w której pełnił  
funkcję wiceprzewodni-
czącego rady. W ostat-
niej kadencji współorga-
nizował prace rady oraz 
był członkiem Komisji 

Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Komi-
sji Spraw Społecznych. Od 28 lat mieszka i pracuje 
w Michałowicach. Jest nauczycielem tutejszego Ze-
społu Szkół. 

Wybory

I sesję do czasu wyboru przewodni-
czącego, na podstawie ustawy samo-
rządzie gminnym, prowadził najstarszy 
wiekiem radny obecny na sesji, Euge-
niusz Hanc.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wy-
borczej w Michałowicach, Grażyna Zofia 
Pirog, wręczyła 15 radnym  zaświadcze-
nia o wyborze na radnego Gminy Micha-
łowice.

Wszyscy złożyli ślubowanie: „Wier-
ny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej 
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie 
i uczciwie, mając na względzie dobro 
mojej gminy i jej mieszkańców”.

Następnie rada przystąpiła do wyboru 
swojego przewodniczącego. Jedynym zgło-
szonym kandydatem była Elżbieta Biczyk. 
Wybór przewodniczącego, zgodnie z usta-
wą o samorządzie gminnym, odbywał się 
w tajnym głosowaniu. Za jej kandydaturą 
głosowało 12 radnych, 2 osoby wstrzymały 
się od głosowania, 1 - była przeciw.

Przewodnicząca rady gminy podzięko-
wała radnym za okazane zaufanie i pod-
kreśliła, że dołoży wszelkich starań aby 
powierzone obowiązki pełnić rzetelnie. 
Gratulując radnym poparcia jakie uzyskali 
w wyborach, życzyła im owocnych działań 
na rzecz gminy Michałowice, jak również 
satysfakcji z pracy w samorządzie.  

Natomiast podczas III sesji  Rady Gmi-
ny Michałowice, która odbyła się 8 grud-
nia br. dokonano  wyboru wiceprzewod-
niczących rady. Zostali nimi   Przemysław 
Majtyka oraz Paweł Zacny. Wraz z prze-
wodniczącą Elżbietą Biczyk tworzą pre-
zydium rady.

Radni wybrali także ze swojego grona 
stałe i doraźne komisje problemowe.  

Komisja Rewizyjna
1. Ewa Ilczyszyn
2. Anna Kamińska
3. Adriana Król-Popiel 
4. Katarzyna Parzyńska 
5. Eugeniusz Strzelecki 
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Wybory

Przed tegorocznymi wyborami samo-
rządowymi, 25 października w sali mul-
timedialnej Urzędu Gminy Michałowice 
w Regułach odbyła się uroczystość za-
kończenia kadencji samorządu 2010–
2014, podczas której podziękowano za 
pracę na rzecz naszej gminy.

W ciągu VI kadencji odbyło się 41 sesji 
rady gminy. Uchwalono na nich 405 

uchwał. Najważniejsze z nich to uchwale-
nie studium uwarunkowania i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Michałowice oraz  uchwała w sprawie za-
sad gospodarki odpadami komunalnymi. 
W tej kadencji rozbudowano dwie szko-
ły w Nowej Wsi i Michałowicach. Trzecia 
szkoła w Komorowie jest w trakcie rozbu-
dowy. Został wybudowany nowy budynek 
Urzędu Gminy Michałowice, natomiast 
stara siedziba urzędu została  wyremonto-
wana. Obecnie swoją działalność prowadzi 
tam Biblioteka Publiczna. Powstały nowe 
place zabaw. Wybudowanych zostało wie-
le kilometrów dróg wraz z odwodnieniem. 
Kontynuowana była rozbudowa kanalizacji 
i budowa wodociągów. Wszystkie te inwe-
stycje miały i mają na celu poprawienie ja-
kości życia mieszkańców.

W tym roku Gmina Michałowice otrzy-
mała prestiżowy znak „Teraz Polska”.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mi-
chałowice Paweł Zacny oraz wójt Krzysz-
tof Grabka złożyli podziękowania radnym, 
przedstawicielom jednostek pomocni-
czych, przedstawicielom jednostek or-
ganizacyjnych, przedstawicielom urzędu 
gminy za trud i zaangażowanie włożone 
w rozwój naszej gminy. Podziękowania 

skierowali  także do  przedstawicieli kół 
emerytów, duchownych, przedstawicie-
li służb mundurowych, przychodni, firm 
i mieszkańców współpracujących przez 
całą kadencję z Gminą oraz Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Szczególnie uroczyście podziękowano 
za pracę radnemu Tadeuszowi Chruścia-
kowi. Radnym był przez wszystkich 6 ka-
dencji. – Zebrało się tych lat – powiedział 
pan Tadeusz. – Dobrze odejść z tarczą, 
a nie na tarczy (nie zamierzał kandydować 
na kolejną kadencję – red.). Szczególnie 
dziękuję radnym, bo od nich wiele się na-
uczyłem, dziękuję wójtowi, pracownikom 
gminy – byliście wartością dodaną. Praca 
w radzie gminy była autentyczną służbą.

Uroczystości zakończył występ Piotra 
Machalicy oraz jego zespołu (dwie gita-
ry oraz instrumenty harmonijkowe). Tego 
znakomitego artysty nie trzeba przedsta-
wiać. Zaśpiewał on – perfekcyjnie – pio-
senki z najbardziej ambitnego repertuaru 
– poetyckie, m.in.: Agnieszki Osieckiej, 

Bułata Okudżawy, Georgesa Brassensa 
czy Wojciecha Młynarskiego. Prowadząc 
konferansjerkę – dowcipnie, z klasą – na-
pomknął, że przez 5 lat mieszkał w naszej 
gminie – w Pęcicach Małych: – Tu wybu-
dowałem swój dom, posadziłem drzewa. 
Pozdrawiam gminę Michałowice, pozdra-
wiam Pęcice.

 Za występ Piotrowi Machalicy pu-
bliczność podziękowała brawami na 
stojąco. Stanisław Szałapak 

Uroczystość podsumowania VI kadencji 

 Komisja Gospodarki Komunalnej  
i Prze strzennej
1. Elżbieta Biczyk 
2. Piotr Kamiński
3. Edward Kozłowski
4. Adriana Król-Popiel 
5. Przemysław Majtyka 
6. Agnieszka Paradowska 
7. Katarzyna Parzyńska 
8. Paweł Zacny
 
Komisja Budżetu i Finansów
1. Eugeniusz Hanc 
2. Anna Kamińska
3. Piotr Kamiński
4. Paweł Kordys 
5. Edward Kozłowski
6. Agnieszka Paradowska 
 
Komisja Spraw Społecznych
1. Hanna Brzeska-Kalczuk
2. Eugeniusz Hanc 
3. Ewa Ilczyszyn
4. Paweł Kordys 
5. Przemysław Majtyka 

6. Eugeniusz Strzelecki 
7. Anna Wyszomirska 
8. Paweł Zacny
 
 Komisji ds. Inwentaryzacji mienia ko-
munalnego
1. Eugeniusz Hanc 
2. Katarzyna Parzyńska 
3. Eugeniusz Strzelecki 

WYBORY DO RADY POWIATU  
PRUSZKOWSKIEGO

W skład Rady Powiatu wchodzi 27 osób.
Nasz okręg będzie reprezentowało 5 rad-
nych:
1.  Grzegorz Jastrzębski - KW Platforma 

Obywatelska
2.  Stanisław Dymura - KW Platforma 

Obywatelska
3.  Aurelia Zalewska - KW Prawo i Spra-

wiedliwość
4.  Dariusz Nowak - KW Prawo i Sprawie-

dliwość
5.  Agnieszka Kuźmińska - KWW Dobro 

Wspólne - Powiat Pruszkowski

WYBORY DO SEJMIKU
 WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Rada Sejmiku składa się z 51 osób.
Radnymi z naszego okręgu zostali:
 1.  Erwina Ryś-Ferens - KW Polskie 

Stronnictwo Ludowe
 2.  Dorota Stalińska - KW Polskie Stron-

nictwo Ludowe
 3.  Bożena Żelazowska - KW Polskie 

Stronnictwo Ludowe
 4.  Krzysztof Kawęcki - KW Prawo i Spra-

wiedliwość
 5.  Anna Krupka - KW Prawo i Sprawie-

dliwość
 6.  Anna Sikora - KW Prawo i Sprawie-

dliwość
 7.  Piotr Uściński - KW Prawo i Sprawie-

dliwość
 8.  Kinga Gajewska - KW Platforma Oby-

watelska 
 9.  Jolanta Koczorowska - KW Platforma 

Obywatelska 
10.  Ludwik Rakowski - KW Platforma 

Obywatelska   
 UG 

Z żalem zawiadamiamy, 
że w wieku 105 lat zmarł  
najstarszy mieszkaniec 

Gminy Michałowice
śp. 

Kazimierz Rolak.
Rodzinie Zmarłego składamy 

wyrazy współczucia
Wójt i Rada Gminy Michałowice
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Aktualności

Koniec roku jest dobrym momentem na 
podsumowanie inwestycji, które były 
w nim realizowane. Wybierzmy się zatem 
na inwestycyjną wycieczkę po naszej 
gminie. 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Budynki
• We wrześniu br. oddano do użytku wy-
remontowany budynek po startym urzę-
dzie gminy. Jego przebudowa rozpoczęła 
się w sierpniu 2013 r. Projekt zakładał roz-
budowę, przebudowę i zmianę sposobu 
użytkowania starego budynku urzędu, jak 
również dostosowanie obiektu dla osób 
niepełnosprawnych.

Dzisiejszy, odmieniony budynek, ma 3 
kondygnacje naziemne i piwnicę. W miej-
scu dawnej drewnianej klatki schodowej 
została zamontowana winda. Od południo-
wo-zachodniej strony elewacji budynku 
dobudowano nową, w technologii żelbeto-
wej, klatkę schodową.

 Dane techniczne:
- powierzchnia zabudowy – 160,55 m2 
- powierzchnia całkowita – 738,14 m2,
-  powierzchnia użytkowa budynku – 

508,34 m2,
- wysokość budynku 11,58 m.
Parter został przeznaczony na pomiesz-

czenia Publicznej Biblioteki Gminy Mi-
chałowice oraz kawiarenkę internetową, 
która dzięki programowi Przeciwdziała-
nie wykluczeniu informacyjnemu w Gmi-
nie Michałowic, współfinansowanemu ze 
środków Unii Europejskiej, została wy-
posażona w nowoczesnych 5 stanowisk 
komputerowych. 

Piętra zostały przeznaczone na pomiesz-
czenia biurowe  z salami spotkań, oraz salą 
multimedialną.  

Wartość inwestycji 1499,9 tys. zł.
• Na początku roku zmodernizowano bu-
dynek przedszkola w Nowej Wsi, w części, 
w której funkcjonuje świetlica wiejska. Od-
bywa się tam wiele spotkań mieszkańców.  
Wyremontowano pomieszczenia socjal-
ne–kuchnie i łazienkę. Wartość inwestycji  
85,2 tys zł.
• Nad istniejącym boiskiem do koszyków-
ki, który znajduje się przy zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Komorowie, zosta-
ła zamontowana nowa hala namiotowa. 
Dzięki temu uczniowie nawet w niepogodę 
i chłodniejsze dni mogą  w pełni korzystać 
z obiektu. 
• Do III kwartału przyszłego roku będzie 
trwała rozbudowa szkoły w Komorowie. 
W budżecie zaplanowano na realizację 
tego zadania kwotę 5,75 mln zł, jest to 
bowiem największa placówka oświatowa 
na terenie gminy. Do tej pory wykona-
no termomodernizację całego budynku, 
przebudowano starą część szkoły (kuch-
nię i stołówkę), zmodernizowano łazienki 
oraz wybudowano nową, dostosowaną 

dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowa 
obejmuje także: powiększenie sali gimna-
stycznej o trybuny i zaplecze szatniowo-
-magazynowe, dobudowę dodatkowego 
skrzydła z salami lekcyjnymi. Cały budynek 
dostosowany będzie dla potrzeb osób nie-
pełnosprawnych oraz nowych przepisów 
przeciw pożarowych. 
• Do końca roku będą trwały prace zwią-
zane z rozbudową i przebudową remizy 
strażackiej w Nowej Wsi, wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą. Jest to pierwszy etap 
rozbudowy remizy, na który przeznaczo-
no 300,7 tys. zł. Trwa także przebudo-
wa budynku przy ul. Ryżowej w Opaczy 
- Kolonii. Wartość modernizacji wynosi 
239,3 zł. W budynku tym zostanie wyre-
montowane I piętro. Dotychczas miesz-
czące się tam Gminne Centrum Wolon-
tariatu mogło korzystać tylko z parteru, 
który został zmodernizowany w ubie-
głych latach. 

Place zabaw
W Nowej Wsi oraz w Suchym Lesie odda-
no do użytku  nowe miejsca do aktywnego 
wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych. 
Teren placów zabaw został ogrodzony. 
Ich wyposażenie zostało starannie za-
planowane. Dzieci mogą korzystać z no-
woczesnych i bezpiecznych zabawek, 
które umieszczone są na bezpiecznej na-
wierzchni. Wartość obydwu inwestycji wy-
niosła 617,9 tys. zł.  

Pozostałe
• W Komorowie, w połowie roku, odda-
no do użytkowania, przebudowany plac 
Paderewskiego, na którym w centralnej 
części rośnie dąb. Działka, na której znaj-
duje się plac ma kształt półokręgu, jest 
nieogrodzony. Jej powierzchnia wynosi  
11630 m² . Wokół placu zapewniono ciąg 
dla pieszych, a także w poprzek - wybu-
dowano ścieżkę łączącą dojścia od ul. Za-
mojskiego oraz ul. Chopina. Część zieleni 
została zrewitalizowana oraz w części pla-
cu podświetlona. Zadbano także o miej-
sca do wytchnienia. Ławki znajdujące się 
na placu są spersonalizowane. Wartość 
inwestycji 618,3 tys. 
• Trwa modernizacja Al. Marii Dabrowskiej 
w Komorowie, która polega na zagospo-
darowaniu terenu, oświetlenia oraz małej 
architektury. Nieopodal stacji WKD, zgod-
nie z projektem przedstawionym i zaapro-
bowanym podczas ogólnego zebrania 
mieszkańców, został już urządzony plac 
miejski z nowym oświetleniem, trejaża-
mi, ławkami do odpoczynku oraz licznymi 
nasadzeniami zieleni. Inwestycja wyniesie 
706,3 tys. zł. 
• Wybudowano ścieżkę rowerową Regu-
ły-Pęcice, wzdłuż Alei Powstańców War-
szawy (od skrzyżowania z ul. Torfową 
do rzeki Raszynki). Wartość inwestycji 
634,0 tys. zł. 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Sieć kanalizacyjna i  wodociągów
Efekty budowy sieci kanalizacyjnej oraz 
wodociągowej są niewidoczne na pierwszy 
rzut oka. Jednak jak wiele znaczą w co-
dziennym życiu – wie każdy, kto z nich ko-
rzysta. 

Na początku roku zakończyła się bu-
dowa sieci wodociągowej w ul Klonowej 
w Opaczy-Kolonii (wartość – 401,1 tys. zł), 
zaś z końcem października zakończyły się 
prace związane z budową sieci ul. Body-
cha, Regulskiej i Orzeszkowej w Regułach 
oraz Środkowej w Opaczy - Kolonii.  (war-
tość tych  inwestycji 369,9 tys. zł) 

Do końca sierpnia trwała budowa kana-
lizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. 
Leśnej, Ks. Woźniaka oraz Zielonej Pola-
ny w Pęcicach Małych (wartość – 916,2 
tys. zł) Natomiast w IV kwartale tego roku 
zakończyły się budowy kanalizacji w ul. 
Wendy i Filmowej w Granicy, ul. Regulskiej, 
Orzeszkowej w Regułach oraz Św. Antonie-
go w Opaczy-Kolonii (wartość 346,4 tys. zł) 
oraz w ul. Borowskiego w Michałowicach 
Wsi – I etap (189,7 tys. zł). 

Do końca roku powinny zostać zakoń-
czone prace związane z budową sieci ka-
nalizacji sanitarnej w Granicy, w ul. Dębo-
wej (wartość inwestycji 138,6 tys. zł). 

W czerwcu zakończono modernizację 
Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie, 
która trwała od listopada 2013 r. Wartość 
modernizacji 710,6 tys. zł. 

DROGI

Ulica Raszyńska 
Modernizacja ul. Raszyńskiej w Micha-

łowicach odbywała się w II etapach, łącz-
nie przebudowano ponad 732 mb. Pierw-
szy z etapów, obejmujący odcinek od ul. 
3 Maja do ul. Szkolnej, zakończył się pod 
koniec sierpnia br. Drugi etap- od ul ron-
da przy ul. Polnej do ul. 3 maja – trwał do 
końca października. Na całym zmoderni-
zowanym odcinku wykonano kanalizację 
deszczową. Po jednej stronie jezdni bie-
gnie chodnik, po drugiej zaprojektowano 
i wybudowano ścieżkę rowerową. Przy 
ulicy przybyły także zatoczki parkingo-
we. Całość jezdni została wyasfaltowana. 
Łączny koszt przebudowy obydwu odcin-
ków –  2 680 tys. zł. 

Inwestycje 2014
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Ulica 3 Maja i Żeromskiego 
Obydwie ulice zlokalizowane są w Ko-

morowie. Wymieniona została zniszczona 
nawierzchnia asfaltowa na nową. Łącznie 
przebudowano 530 m. Wartość inwestycji 
663 tys. zł. 

Ulica Dębowa i Boczna
Ulica Dębowa położona jest w Granicy, 

natomiast ul. Boczna w Regułach. Oby-
dwie ulice miały nawierzchnie gruntowo-
-tłuczniowe, bez odwodnienia. Prace roz-
poczęły się pod koniec roku ubiegłego, 
a zakończone zostały w kwietniu tego 
roku. W ramach przebudowy wykonano 
odwodnienie ulic oraz nowe nawierzchnie 
z kostki. Łączny koszt przebudowy oby-
dwu ulic wyniósł 532 tys. zł.

Ulice Rumuńska, Kwiatowa i Żytnia
Ulice te znajdują się w Michałowicach. Zo-

stały zmodernizowane w pierwszej połowie 
tego roku. Łącznie przebudowano ponad 
1150 mb drogi. Została wykonana kanali-
zacja deszczowa oraz chodniki. Na całości 
wykonano nową nawierzchnię asfaltową. 
Łączna wartość inwestycji 2 045 tys. zł.  

Ulica Słoneczna 
Ulica przebiega w sołectwie Komorów. 

Zniszczona nawierzchnia asfaltowa została 
wymieniona na nową. Wykonano także ele-
menty odwodnienia ulicy. Wartość inwesty-
cji 338 tys zł. 

Ulice Słoneczna i Sportowa 
Te dwie ulice w Nowej Wsi zmodernizo-

wano na łącznym odcinku 930 mb. Wy-
mieniona została zniszczona nawierzchnia 
asfaltowa na kostkę oraz wykonano od-
wodnienie. Prace rozpoczęły się wiosną 
roku ubiegłego, a zakończyły się w czerw-
cu tego roku. Koszt modernizacji wyniósł 
782,9 tys. zł.   

Ulica Klonowa i Zachodnia 
Po zakończeniu prac związanych z bu-

dową Południowej Obwodnicy Warszawy 
przystąpiono do modernizacji ulic w Opa-
czy-Kolonii, biegnących nieopodal. Zosta-
ła wymieniona zniszczona nawierzchnia 
asfaltowa. Wcześniej na ul. Zachodniej 
przeprowadzono prace związane z budową 
odwodnienia. W ul. Klonowej zmodernizo-
wano chodnik. Wartość modernizacji tych 
ulic wyniosła 1 490 tys. zł.   

Ulica Kolejowa
Ulica ta znajduje się w Michałowicach Wsi. 

Jest łącznikiem między naszą gmina, a gmi-
ną Raszyn i dojazdem do Alei Krakowskiej. 
Dotychczasowa nawierzchnia gruntowo-
-tłuczniowa została zastąpiona nową na-
wierzchnią asfaltową. Zadbano także o bez-
pieczeństwo pieszych, budując tam nowy 
chodnik. Wartość inwestycji 526,5 tys. zł. 

Ulica Graniczna
Ulica ta przebiega przez dwie miejsco-

wości Granicę i Nową Wieś. Dotychcza-

sowa nawierzchnia była z destruktu. Po 
modernizacji na ulicy pojawiła się kostka. 
Wcześniej wykonano odwodnienie. Zmo-
dernizowany odcinek ma długość 400 mb. 
Wartość przebudowy 288,2 tys. zł. 

Inwestycje z powiatem 
Część ulic znajdujących się na terenie 

gminy Michałowice jest w zarządzie po-
wiatu pruszkowskiego. Dlatego też, czę-
sto inwestycje, które tam się odbywają, 
są przy współudziale finansowym naszej 
gminy. W tym roku razem z powiatem zo-
stała  przebudowana sygnalizacja świetlna 
przy szkole w Nowej Wsi, przy ul. Głównej 
oraz wykonano odwodnienie ul. Targowej 
i Czystej w Opaczy Małej. Przebudowa-
no także i zmodernizowano  łączące się 
z sobą ulice w Komorowie: Brzozową i Al. 
Marii Dąbrowskiej (na odcinku od stacji 
kolejki WKD do ul. Berylowej). Ta ostatnia 
inwestycja rozpoczęła się w 2013 roku, 
natomiast w całości została oddano do 
użytku w tym roku. W ramach prac wy-
konano elementy odwodnienia. Wzdłuż 
jezdni powstał ciąg pieszorowerowy. Zo-
stała położona nowa nawierzchnia oraz 
wykonano nowe oświetlenie. Przy kolej-
ce WKD zmodernizowano także miejsca  
parkingowe. 

Parking przy stacji kolejki WKD  
w Regułach

Do końca listopada trwały prace zwią-
zane z wykonaniem kolejnej części par-
kingu przy ul. Kuchy w Regułach, przy 
kolejce WKD, nieopodal budynku urzędu 
gminy. W miejscu trawiastej nawierzchni 
wykonano miejsca postojowe z kostki. 
Przybyło 50 miejsc.  Kwota inwestycji – 
243,9 tys. zł.

Inwestycje rozpoczęte
Nie wszystkie rozpoczęte w tym roku 

inwestycje uda się w nim zakończyć. Tak 
będzie w przypadku budowy odwodnie-
nia w ul. Zgody w Michałowicach Wsi oraz 
I etapy, budowy odwodnienia, w u. Ro-
dzinnej w Sokołowie, która związana jest 
z przebudową tej ulicy. Podobnie będzie 
z przebudową ul. Mazurskiej w Komorowie.  
Prace te zakończą się w II kwartale przy-
szłego roku.  

INFORMACJE Z OśWIATY 

•  Szczególne wyróżnienia otrzymali 
najlepsi studenci zamieszkali w na-
szej gminie. Ci, którzy osiągają wy-
sokie wyniki w nauce, angażują się 
w badania naukowe lub działają 
na rzecz innych, mogą ubiegać się 
o przyznanie Stypendium im. Jana 
Pawła II. W listopadzie tego roku Ko-
misja Stypendialna przyznała aż 17 
stypendiów.

•  Szkoły Gminne wciąż wzbogacają 
i unowocześniają swoje wyposaże-
nie, po to by nauka była ciekawsza 
i łatwiejsza dla uczniów. Komputery 
są obecnie wykorzystywane na wielu 
przedmiotach i powinny być nowo-
czesne i wydajne. Taki właśnie sprzęt 
zakupiły wszystkie szkoły – Zespół 
Szkół w Michałowicach 21 kompu-
terów, Zespół Szkół w Komorowie 
15 zestawów komputerowych wraz 
z monitorami i drukarkami, a Szkoła 
w Nowej Wsi 4 zestawy.

UG 
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Tradycyjnie, jak co roku, w gminie Michałowice odbyły się uroczystości związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 
96 rocznicę świętowano w kościele pw. WNMP w Michałowicach oraz na placu Paderewskiego w Komorowie w dniu 11 listo-
pada. Wcześniej odbyły się koncerty patriotyczne zorganizowane przez sołectwa: Nową Wieś, Opacz-Kolonię, Michałowice 
Wieś i Opacz Małą. 

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

W przepełnionym kościele pw. WNMP 
w Michałowicach mszę świętą w intencji 
ojczyzny odprawił ks. proboszcz parafii 
Michałowice-Opacz Marek Małkiewicz. 
W uroczystościach wziął udział wójt gminy 
Michałowice,  Krzysztof Grabka, radni, soł-
tysi oraz przewodniczący zarządów osiedli.

O tę wolność wewnętrzną i państwową 
trzeba dbać, byśmy znowu nie pogrą-

żyli się w ciemnościach niewoli – powiedział 
ks. Małkiewicz w kazaniu. – Dbajmy o to 
wielkie dobro, któremu na imię ojczyzna.

Wartę honorową przy ołtarzu pełnili har-
cerze ze Szczepu Harcerskich Drużyn Trzy-
nastych.

 Po mszy odbył się patriotyczny występ 
krakowskiego kabaretu Piwnica pod Ba-
ranami. To widowisko literacko-muzyczne, 
które rozpoczęło się od wieszczych słów 
„Promethidiona” C.K. Norwida, najlepiej 
określają słowa: ORYGINALNY i LEGEN-
DA. Nawet wtedy, gdy artyści wykonywali 
„patriotyczne standardy”, jak np. „O mój 
rozmarynie” czy „Rozkwitały pąki białych 
róż”, przedstawiali te i tego rodzaju utwory 
ukazując ich głęboką literacką i muzycz-
ną – historyczną prawdę; czym za każdym 
razem zaskakiwali publiczność. Z klasyki 
wydobyli np., mimo wszystko nieco zapo-
mniany, wiersz na ludową nutę Kornela Ma-
kuszyńskiego „Ej dziewczyno, ej niebogo” 
(jakieś wojsko pędzi drogą) czy wykonywali 
współczesne, w tym własne utwory: pio-
senki, poezję.

LEGENDA… Przyjechała do nas, do 
podwarszawskiej miejscowości, Piwnica 
pod Baranami – jedna z legend Krakowa. 
Nie będziemy tu wymieniać nazwisk licz-
nie przybyłego do Michałowic zespołu, by 
zbytnio nie wydłużać niniejszego artyku-
łu, ale trochę na chybił trafił przywołamy 
jedno: poety, kompozytora i wykonawcy, 
czyli barda – Leszka Wójtowicza. Akom-
paniując na gitarze zaśpiewał swojego 
autorstwa piosenkę-legendę, należącą do 
tych utworów, które obaliły ustrój, przyno-
sząc niepodległość:  Moja litania

Po koncercie wójt gminy Michałowice 
Krzysztof Grabka podziękował za liczny 
udział w patriotycznych obchodach. – Na 
uroczystościach Święta Niepodległości 
w kościele w Michałowicach spotykamy się 
od lat i za każdym razem udowadniamy, że 
patriotyzm w naszych sercach tkwi głębo-
ko.

 Po mszy i występie Piwnicy pod Bara-
nami, na dziedzińcu kościoła odbył się pa-

triotyczny piknik, z autentyczną wojskową 
grochówką uwarzoną tradycyjnie przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Nowej Wsi. 
Jak co roku rodzinna firma cukiernicza 
z Opaczy Małej poczęstowała patriotycz-
nym tortem oraz różnymi słodkościami. 
Przy grillach (skwiercząca oraz pachnąca 
kiełbaska i kaszanka) przez wiele godzin 
stali społecznicy z Opaczy-Kolonii oraz 
Michałowic Wsi. Zaprzyjaźniona piekarnia 
zadbała, by świętującym niepodległość tłu-
mom nie zabrakło pysznych pączków i bu-
łek. (Po zakończeniu występu, zapraszając 
na poczęstunek, wójt Grabka podziękował 
za sponsorowanie pikniku oraz wolontariu-
szom za pracę). 

PRZED GMINNYMI 
UROCZYSTOśCIAMI

Gminne obchody 96. rocznicy od-
zyskanie przez Polskę niepodległości 
poprzedziły dwie krótkie uroczystości, 
w których wziął udział wójt gminy Micha-
łowice Krzysztof Grabka.

 Poświęcenie kapliczki w Opaczy Małej
 W Opaczy Małej ks. Marek Małkiewicz, 

proboszcz parafii Michałowice-Opacz po-
święcił, oddając w ten sposób oficjalnie do 
użytku – po renowacji – niemal stuletnią 
kapliczkę, przeniesioną na nowe miejsce 
(na poprzednim trwa budowa Południowej 
Obwodnicy Warszawy).

W Michałowicach natomiast odsłonięte 
i poświęcone zostały tablice pamiątkowe, 
umieszczone na polnych kamieniach; przy 
rondach im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 
oraz imienia żołnierza rotmistrza, mieszkań-
ca Michałowic – Kapitana Henryka Łagodz-
kiego.

Zasługi rotmistrza Pileckiego w walce 
o niepodległość Polski w największym 
skrócie przedstawił Janusz Sieciński – 
członek Zarządu Osiedla Michałowice, 
pomysłodawca nadania imion rondom. 
Przy rondzie im. Henryka Łagodzkiego 
przemawiał sąsiad pana Henryka, prze-
wodniczący Zarządu Osiedla Michałowice 
Roman Bedyński: – Tym chodnikiem przez 
dziesięciolecia pan Henryk chodził ze swoją 
żoną do kościoła. (…) Ronda te znajdują się 
przy Zespole Szkół w Michałowicach. Co-
dziennie przechodzą obok nich uczniowie 
i zastanawiają się, kim byli ci bohaterowie. 
Obok tych rond codziennie będą przecho-
dziły kolejne pokolenia uczniów.

W uroczystości odsłonięcia tablic wzięła 
udział wnuczka rtm. Pileckiego – Małgorza-
ta Kosior oraz wnuczka Henryka Łagodz-
kiego – Dorota Łagodzka. Przy tablicach 
wartę honorową pełnili harcerze ze Szcze-
pu Harcerskich Drużyn Trzynastych, szcze-
pu działającego przy Zespole Szkół w Mi-
chałowicach.

 Stanisław Szałapak 

Gminne uroczystości w Michałowicach
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Już po raz szósty mieszkańcy Komo-
rowa i Granicy spotkali się na Placu 
Paderewskiego by śpiewem pieśni 
patriotycznych uczcić 96 rocznicę 
Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. Pieśni patriotyczne i legionowe 
śpiewali wszyscy zebrani. W imprezie 
uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt 
gminy Michałowice.  

Śpiewanie pieśni patriotycznych na placu 
Paderewskiego w rocznicę odzyskania 

niepodległości to pomysł Towarzystwa KO-
MOROWIANIE. Szybko jednak przyłączyły 
się do organizacji tego wydarzenia inne ko-
morowskie stowarzyszenia. Tak więc dziś 
jest to wspólny projekt, w którym uczestni-
czy również Stowarzyszenie K40 i Kultural-
ny Komorów. Najważniejszy jednak jest fakt, 
że każdego roku  na Plac Paderewskiego 
przychodzi coraz więcej mieszkańców wraz 
z dziećmi. Przychodzą – jak mówią  - by „so-
bie pośpiewać”.

Scena, podobnie jak w poprzednich la-
tach, ustawiona została nieopodal histo-
rycznego dębu niepodległości. Na scenie 
wystąpił chór „Ad hoc”, a także muzycy: To-
masz Kirszling – trąbka, Paweł Kraski – trąb-
ka, Kornel Majchrzak – róg, Łukasz Langer 
– puzon i Roman Miller – tuba.

Wystąpili również uczniowie komo-
rowskiej szkoły podstawowej, pod opie-
ką nauczycielki Ewy Ciechomskiej, którzy 
śpiewały pieśni „patriotyczne i legionowe. 
W czasie trwania koncertu zarówno muzycy 
jak i mieszkańcy śpiewali „Pierwszą bryga-
dę”, „Marsz legionów”, pieśń „Ułan”, a także 

„Hej, na konie” i „Wojenkę”. Koncert zakoń-
czyło wspólne odśpiewanie pieśni „Pijmy 
wino, szwoleżerowie”.

Krzysztof Grabka, wójt gminy, który 
uczestniczył w komorowskim śpiewie pa-
triotycznym, powiedział, że cieszy go fakt, 
że już po raz szósty – w rocznicę  11 listopa-
da, mógł spotkać się mieszkańcami Komo-
rowa i Granicy. I podkreślił, że każdego roku 
na Plac Paderewskiego przychodzi coraz 
więcej mieszkańców. To jest powód do ra-
dości, bo to oznacza, że historia jest w nas 

żywa – powiedział Krzysztof Grabka. Na za-
kończenie zaprosił zebranych na strażacką 
grochówkę.    

Koncert „Ja z tobą, ty ze mną” prowadzili:  
Witold Błaszczyk i Andrzej Jerzyński.

Wydarzenie z okazji 11 Listopada zosta-
ło sfinansowane przez gminę Michałowice, 
w ramach rozstrzygnięcia otwartego kon-
kursu ofert na realizację zadań publicznych 
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa na-
rodowego.

   Beata Izdebska-Zybała 

Komorowianie śpiewem uczcili Dzień Niepodległości 

Został on zorganizowany 
przez panie sołtys: Micha-

łowic Wsi – Adrianę Król-Po-
piel i Opaczy Małej – Barbarę 
Budzyniak. W imprezie uczest-
niczy wójt gminy Michałowice, 
Krzysztof Grabka. 

Młodzi artyści: Katarzy-
na Andruszko, Aleksandra 
Matryba i Adam Milczarczyk 
zaśpiewali pieśni i piosenki 
przede wszystkim żołnierskie. 
Wspomagani przez konferan-
sjerkę, odbyli z publicznością 
podróż przez dzieje Polski 
– począwszy od powstania li-
stopa-dowego (bitwa pod Ol-
szynką Grochowską), poprzez 

powstanie styczniowe – „Czar-
na sukienka”, wykonując pieśń 
legionową, z I wojny światowej 
– „O mój rozmarynie” i pio-
senkę z II wojny światowej – 
o cichociemnym „Ponurym” 
(bardzo ciekawa interpretacja), 
z powstania warszawskiego 
– „Pałacyk Michla”. Finałem 
historycznego rekonesansu 
stało się zaśpiewanie utworów: 
„Mury” Jacka Kaczmarskie-
go, „Polskie skrzydła” (husar-
skie, połamane) Ernesta Brylla 
i „Żeby Polska, była Polską” 
Jana Pietrzaka. 

Publiczność zwróciła uwagę 
na jeszcze jeden aspekt tego 

muzycznego, nastrojowego 
spektaklu. Wokalistki wciąż 
zmieniały stroje – ubiory stylizo-
wanie na mundury wojskowe, 
elementy historycznych mun-
durów; kreacje nawiązujące 

do ubiorów z epok, przez które 
oprowadzał nas zespół Dur-Moll.

Koncert został sfinansowa-
ny z funduszów sołeckich oby-
dwu sołectw.  

Stanisław Szałapak 

Koncert patriotyczny Michałowic Wsi oraz Opaczy Małej
9 listopada 2014 r., w sali multimedialnej w wyremontow-
anym budynku po urzędzie gminy w Michałowicach odbył się 
koncert pieśni i piosenki patriotycznej w wykonaniu zespołu 
Dur-Mol. 
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Chóry zaśpiewały tzw. 
standardy patriotyczne: 

„Rotę”, „Boże coś Polskę”, 
„Białe róże”, „Wyszła dziew-
czyna”, „Wojenko, wojenko”, 
„Hej, hej ułani”, „Jak to na wo-
jence ładnie”, „Dziś do ciebie 
przyjść nie mogę”.

Wykonanie każdej pieśni czy  
piosenki poprzedzał wstęp 
Dorota Korobeinikov o śpie-
wanych utworach, ich historii, 
znaczeniu w polskiej kulturze.

Solo zaśpiewały dzieci: 
Anastazja Korobeinikov, Mi-
riana Jędrasik, Łukasz Podleś 
– „Orlątko” (o chłopcu, który 
zginął w obronie Lwowa), na 
gitarze akompaniował Jacek 
Woźniczko. Prowadząca chór 
Renata Włodarek akompanio-
wała nie tylko na elektronicz-

nym pianinie, ale też na me-
lodice – instrumencie dętym 
klawiszowym.

– Trzeba cieszyć się naszą 
wolnością, niepodległością, 
należy ją pielęgnować – po-
wiedział mieszkaniec Opaczy-
-Kolonii, wójt gminy Michało-
wice Krzysztof Grabka. – Kiedy 
spotkaliśmy się tu rok temu 
na patriotycznej uroczystości, 
wydawało się, że nic nie może 
się zdarzyć, a teraz niedaleko 
nas, na Ukrainie dzieją się nie-
bezpieczne rzeczy.

Przy okazji chór „Czerwone 
Korale” pochwalił się kolejny-
mi wyróżnieniami.

Za występ w Pruszkowie 11 
października 2014 r. na XVII 
Przegląd Działalności Arty-
stycznej Seniorów „Lata dwu-

dzieste, lata trzydzieste…” 
chór otrzymał dyplom: podzię-
kowanie za muzyczno-arty-
styczne prezentacje w Prze-
glądzie za piękne nawiązanie 
do historii i klimatu niezapo-
mnianych piosenek oraz ich 
wykonawców z okresu mię-
dzywojnia.
Podpisane: prezydent Prusz-
kowa Jan Starzyński

Za występ 18 października 
2014 r. otrzymał dyplom za: 
wspaniałą artystyczną pre-
zentację podczas pierwsze-
go integracyjnego spotkania 
„Śpiewam, bo lubię” w gmi-
nie Raszyn z okazji Dnia Se-
niora.
Podpisane: Gminny Ośrodek 
Kultury w Raszynie

 Stanisław Szałapak 

Koncert pieśni patriotycznych w Opaczy-Kolonii

W poniedziałek, 10 listopada, w Nowej 
Wsi, odbył się koncert pieśni patrioty-
cznych. Wystąpili artyści: Małgorzata 
Orłowska, Roman Gryń i Bogdan Nar-
loch. Imprezę zorganizowała Elżbieta 
Biczyk, radna z Nowej Wsi wraz 
z sołtysem i radą sołecką. Uczestniczył 
w niej Krzysztof Grabka, wójt gminy, 
z żoną. 

W imprezach organizowanych przez 
sołtysa, radę sołecką i Elżbietę Bi-

czyk, radną z Nowej Wsi, zawsze uczest-
niczy wielu mieszkańców. W poniedział-
kowy wieczór sala Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowej Wsi wypełniona była 
po brzegi.

Koncert patriotyczny z okazji 96 rocz-
nicy Święta Niepodległości był wspaniałą 
okazją do wspólnego świętowania ważnej 
dla Polaków rocznicy. 11 listopada jest to 
dzień, jak powiedziała Elżbieta Biczyk, 
kiedy warto zastanowić się nad historią 
Polski i pomyśleć, ile trudu i ofiar wyma-
gała walka o odzyskanie niepodległości. 
Dlatego dziś, gdy Ojczyzna jest wolna, 
śpiewem i muzyką czcijmy niepodległość 
naszego kraju – dodała Elżbieta Biczyk, 
zapraszając na koncert znakomitych mu-
zyków.

Wystąpiła mezzosopranistka Małgorza-
ta Orłowska, towarzyszył jej Roman Gryń, 

który grał na trąbce i Bogdan Narloch – 
pianino.

Muzycy rozpoczęli koncert od „War-
szawianki”. A następnie wykonali 
utwory Fryderyka Chopina, Mieczysła-
wa Karłowicza i Karola Kurpińskiego. 
W czasie wykonywania  Roty Marii Ko-
nopnickiej, atmosfera była podniosła, 
wszyscy zebrani powstali ze swoich 
miejsc, aby uczcić bohaterów, którzy 
oddali swoje życie w bitwach narodo-
wo - wyzwoleńczych. W drugiej części 
koncertu artyści zaprezentowali znane 

pieśni patriotyczne i legionowe, jak 
choćby: „Rozkwitły pąki białych róż”, 
„Jak to na wojence ładnie”, „O mój 
rozmarynie”, „Więc pijmy wino Szwo-
leżerowie”, ”Hej, Hej ułani”, „Piecho-
-ta, szara piechota”, „Przybyli ułani 
pod okienko”. Na zakończenie wszy-
scy wspólnie zaśpiewali: „My pierwsza 
brygada”.

Koncert pieśni patriotycznej w Nowej 
Wsi sfinansowany został ze środków fun-
-duszu sołeckiego. 

  Beata Izdebska-Zybała 

Koncert pieśni patriotycznych w Nowej Wsi

9 listopada, w świetlicy w Opaczy-Kolonii, tradycyjnie jak 
co roku, odbył się koncert pieśni oraz piosenek patriotyc-
znych w wykonaniu chórów „Czerwone Korale” – dorosłych 
i dziecięcego „Czerwone Koraliki”, pod kierunkiem Renaty 
Włodarek.
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W przededniu Wszystkich świętych, 
31 października 2014 r., w sali multi-
medialnej Urzędu Gminy Michałowice 
w Regułach odbył się poetycki spek-
takl w wykonaniu mistrzyni słowa 
Małgorzaty Niemirskiej oraz harfistki 
Małgorzaty Komorowskiej pt. „Nasi 
święci”. 

Dobrze znana nam z teatru i filmu ak-
torka Małgorzata Niemirska wybrała 

wiersze i fragmenty wierszy – okruchy 
najlepszej „najczystszej”, najszlachet-
niejszej poezji i ze sceny – stylizowanej 
na literacką kawiarenkę w stylu retro – 
wypowiadała słowa o śmierci, o absolu-
cie – Bogu, o najbliższych, którzy odeszli 
do wieczności, ale są obecni wśród nas.

Małgorzata Niemirska posłużyła się 
SŁOWEM najpopularniejszych, ale i naj-
wybitniejszych poetów, m.in.: Jana Ko-
chanowskiego, Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, ks. Jana Twardowskie-
go, Władysława Broniewskiego, Kazi-
mierza Przerwy-Tetmajera, Jarosława 
Iwaszkiewicza, Anny Kamieńskiej, Mar-
ka Skwarnickiego, Karola Wojtyły, Wło-
dzimierza Słobodnika, Bożeny Fabiani 
czy Ernesta Brylla.

SŁOWO to podkreślała, eksponowa-
ła przenikliwa muzyka płynąca z harfy: 
wysokie dźwięki tego instrumentu, które 
po wysłuchaniu poezji, po refleksji wy-
wołanej poetycką prawdą, przenikały 
w najgłębsze zakamarki duszy. Publicz-

ność zamierała w bezruchu. Poezja oka-
zywała się niezwykle skuteczna w od-
działywaniu. A gdy milkły dźwięki harfy, 
publiczność trwała w ciszy.

Na harfie Małgorzata Komorowska dla 
wywołania poetyckiego katharsis po-
służyła się muzyką Fryderyka Chopina 
czy Jana Sebastiana Bacha. Harfistka 
przekonała, że utwory tych kompozy-
torów brzmią znakomicie nie tylko na 
organach czy fortepianie. Zagrała też 
muzykę Georga Fryderyka Haendla, Wil-
liama Croffta, Bernarda Andresa, Johna 
Thomasa, Turlough O’Carolana, Kim Ro-
bertsona, a także – pod wpływem oko-
liczności, pod wpływem chwili – impro-
wizowała.

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko od-
chodzą / (…) kochamy wciąż za mało i stale 
za późno” – rozległy się m.in. słowa ks. Jana 
Twardowskiego. Sporo słów kilku poetów ak-
torka wypowiedziała o zmarłej matce. Wielo-
krotnie pojawiał się temat Boga.

Był to spektakl – poetycki koncert na 
SŁOWO, muzykę płynącą z harfy oraz na 
ciszę: publiczność nieruchomiała w ci-
szy. W nietypowy sposób zakończył się 
ten słowno-muzyczny spektakl. Zamiast 
braw zapanowała, lepszym określeniem 
będzie „rozległa się” – cisza. Wydawało 
się, że na długo. Dopiero po chwili rozle-
gły się brawa: w wypełnionej po brzegi, 
sali multimedialnej – na stojąco.

  Stanisław Szałapak 

NASI ŚWIĘCI – spektakl w przeddzień Wszystkich Świętych 

W piątek, 24 października, w komo-
rowskiej bibliotece odbył się  wieczór 
autorski Nikodema Pałasza, nato-
miast 15 listopada – otwarto wystawę 
Walerego Sleżuka, artysty malarza 
z Ukrainy.  

Katarzyna Walichnowska, dyrektor bi-
blioteki, powiedziała, że zawsze  jest 

ogromnie szczęśliwa, gdy w domu Marii 
Dąbrowskiej może gościć artystów

Nikodem Pałasz jest debiutantem w pi-
sarskim świecie. Książka „Brudna gra” 
jest jego debiutem literackim. Podczas 
spotkania powiedział, że napisał ją, ponie-
waż czuł, że powinien podzielić się swoją 
wiedzą i doświadczeniem, jakie zdobył 
podczas pracy i funkcjonowania w śro-
dowisku polskiego tenisa. Autor prowadzi 
firmę zajmującą się marketingiem spor-
towym. Zajmuje się m.in. zarządzaniem 
karierami i budowaniem wizerunku spor-
towców czy tworzeniem strategii marke-
tingowych w oparciu o sport. Współpra-
cował i współpracuje indywidualnie m.in. 

z czołowymi zawodnikami świata, me-
dalistami Igrzysk Olimpijskich, mistrzami 
i rekordzistami Polski. W marcu 2015 r. 
ukaże się jego kolejna powieść kryminal-
na, rozgrywająca się w środowisku piłkar-
skim. Mieszka w Komorowie. 

Na zakończenie spotkania autor pod-
pisywał książki i wpisywał dedykacje 
swoim czytelnikom.

Wystawę prac Walerego Sleżuka 
„Sztuka nie zna granic” można było 
obejrzeć w bibliotece do 10 grudnia. 

Na wystawie zgromadzonych zostało 
przeszło trzydzieści prac artysty. Były to 
głównie obrazy olejne, które przedsta-
wiały między innymi wiejskie krajobrazy, 
martwe natury, portrety i kwiaty. Walery 
Sleżuk jest artystą, który realistycznie po-
trafi pokazać otaczającą go przestrzeń. 
Mówi o sobie, że używa kolorów nie tyl-
ko po to, aby fotograficznie przedstawić 
naturę, ale aby wyrazić swoje odczucia 
i nastrój. Jego obrazy znakomicie oddają 
urok uchwyconej i zapamiętanej chwili. 

Podczas wernisażu była okazja do 
rozmowy z artystą o jego pracy, zainte-
resowaniach, a także o życiu na Ukra-
inie.  

Prace Walerego Sleżuka wystawia-
ne były m.in. w Odessie, Łucku, Czer-
niowcach, Kijowie, a także znajdują się 
w prywatnych kolekcjach w Polsce, na 
Ukrainie, w Niemczech, we Włoszech, 
w Szkocji, Francji i USA.

  Beata Izdebska-Zybała 

Wieczory z poezją i obrazem w komorowskiej bibliotece
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Wydarzenia

8 listopada w hali gimnastycznej Zespo-
le Szkół w Michałowicach odbył się jubi-
leuszowy X Przegląd Artystyczny Dzie-
ci i Młodzieży. Wzięło w nim udział 619 
uczestników, co jest rekordem tej imprezy. 
Przegląd otworzył wójt gminy Michałowice, 
Krzysztof Grabka. 

W michałowickim festiwalu wzięli udział 
młodzi tancerze i wokaliści nie tylko z te-

renu naszej gminy, m.in. wychowankowie klu-
bu „Zdrowie”, dzieci i młodzież uczęszczająca 
do szkół w Michałowicach, Komorowie i No-
wej Wsi, ale także z Warszawy. 

Hala gimnastyczna w Michałowicach nie 
była jeszcze tak przepełniona. Młodym arty-
stom towarzyszyli rodzice, instruktorzy oraz 
inni opiekunowie.

Konferansjerkę prowadziła Dorota Jastrzęb-
ska-Sabała – wychowanka klubu „Zdrowie”. 
W pracach organizacyjnych na rzecz Przeglą-
du bierze udział od początku tego michałowic-
kiego festiwalu.

– W tym roku pobite zostały wszelkie re-
kordy – podsumował X Przegląd Artystycz-
ny Dzieci i Młodzieży w Michałowicach pre-
zes klubu „Zdrowie” Jarosław Gajek. – To 
dobrze świadczy o imprezie, że zgłosiło się 
na nią aż 619 młodych artystów. Cieszymy 
się, że dziesięć lat pracy daje coraz lepsze 
efekty. Każdy Przegląd jest podsumowa-
niem rocznej pracy młodych artystów, rocz-

nej działalności klubu „Zdrowie”; to zachętą 
do dalszych wysiłków.

Wyniki reprezentantów gminy Michałowice 
KATEGORIA I -  Wokal : 1. Magdalena Gu-
zek; 2. Natalia Kupras; 3. Nuteczki Wyróż-
nienie: Magda Olczak; Taniec Nowocze-
sny: wyróżnienie Squadzik Maluszki
KATEGORIA II - Wokal: 1. Michał Gąsio-
rowski; 2. Emila Korobeinikov; wyróżnienie: 
Garbysia Podleś; Kuba Mazur; Taniec no-
woczesny: 2. Squadzik Mini 
KATEGORIA III - Wokal: 1. Adrianna Ki-

sielewska i Agata Kłudczyńska; 2. Pauli-
na Pastuszek i Julia Pietrzak; 3. Zuzanna 
Grochowska; wyróżnienia: Kasia Niewia-
domska; Paulina Pastuszek, Julia Gąsio-
rowska, Lena Demianiuk; Taniec nowo-
czesny: 1. Squadzik; Inne formy tańca: 
wyróżnienie: Squadzik; Pokaz: wyróżnie-
nia: Edu Center 
Kategoria IV - Wokal: 1. Basistki; 2. Emilia 
Stefaniak; Taniec nowoczesny: 3. Squad; 
Inne formy tańca: wyróżnienie: Squad 

Stanisław Szałapak 

X Przegląd Artystyczny Dzieci i Młodzieży

9 listopada, w niedzielę, 2014 r. w hali gim-
nastycznej Zespołu Szkół w Michałowicach 
odbył się XI Turniej Karate o Puchar Wójta 
Gminy Michałowice. Otworzył go główny 
organizator imprezy, prezes Klubu Sporto-
wego „Zdrowie” Jarosław Gajek. Rano za-
wodników odwiedził wójt gminy Michałowi-
ce Krzysztof Grabka.

Startowało 250 zawodniczek i zawodników 
z województwa mazowieckiego. W zawodach 
wzięły udział kluby: Mazowiecki Klub Karate 
Kyokushin – Międzyszkolny Klub Karate Ky-
okushin z Radzymina, Mińsko-Mazowiecki 
Klub Karate Kyokushin, Wołomiński Klub Ka-
rate Kyokushin, Klub Karate Kyokushin z Ko-
byłki, kluby Bushi – KSW Bushi Józefów, KSW 
Bushi Piaseczno; Stowarzyszenie Sportów 
Walki Husarz – Warszawa, Klub Karate Shinky-
okushin SEKAJ z Warszawy oraz jako gospo-
darz Klub Sportowy Zdrowie – Michałowice.

Walki równolegle odbywały się na trzech 
matach: A, B i C. Na maty wchodzili kolejni za-
wodnicy. Sędziowie wstrzymywali, przerywali 
walki rzucając niebieski albo biały woreczek 
na matę. Sędzia siedzący przy narożniku maty 
podnosił czerwoną albo białą chorągiewkę, 
sygnalizując zwycięstwo. Zawody rozpoczęły 
się rano, a zakończyły po zapadnięciu zmroku.

Zawodnikom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. Stanisław Szałapak 

XI Turniej Karate o Puchar Wójta Gminy Michałowice

Miejsca na podium zawodników z naszej gminy:
Rocznik 2007: I – Maria Matusiewicz (waga 23 – 26 kg); III – Mateusz Godlewski 
(waga do 22 kg); III – Piotr Marczak (waga 31 – 36 kg)
Rocznik 2006: I – Henryk Szewczyk (waga 23 – 24 kg); I – Maxymilian Tonley (waga 
do 25 kg) 
Rocznik 2005: – Szymon Sobieraj (waga 26 – 27 kg); II – Mikołaj Woźniak (waga 31 
– 34 kg); I –Tuan Sagan (waga 35 – 40 kg) 
Rocznik 2004: I – Maciej Parol (waga 24 – 26 kg); III –Pola Gradowska (waga do 31 
kg); I – Tra Vu Linh (waga do 36 kg ); III – Krzysztof Gumiński (waga 36 – 38 kg)
Rocznik 2003: III – Wojciech Bedełek (waga do 41 kg); I – Mateusz Mróz (waga +41 
kg); I – Mateusz Ruciński (waga do 60 kg)
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Aktualności

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Michałowice
Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej Gminy 
Michałowice 

W grudniu Gmina 
Michałowice przystąpiła do 
opracowania „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Michałowice”. 

adanie ma na celu 
efektywne zaplanowanie 

gospodarki niskoemisyjnej, a 
także poprawienie jakości 
powietrza i komfortu życia 
mieszkańców.  

Posiadanie Planu umożliwi 
w przyszłości społeczności 
lokalnej naszej Gminy 
skuteczne pozyskiwanie 
środków finansowych Unii 

Europejskiej i 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 
Opracowanie Planu jest 
współfinansowane przez Unię 
Europejską ze środków 
Funduszu Spójności. 

Wykonanie wyżej 
wymienionego zadania jest 
niezwykle istotne dla Gminy. 
Zgodnie z zapisami projektu 
Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020, tylko 
samorządy posiadające Plany 
gospodarki niskoemisyjnej 
będą mogły ubiegać się 
o dofinansowanie inwestycji z 
POIiŚ. Przewidywana pula 
środków wynosi ponad 27,5 

mld euro. Na działania 
wspierające przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną, a 
więc dotyczące m.in. 
odnawialnych źródeł energii 
oraz efektywności 
energetycznej, w tym 
termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej, 
montaż kolektorów 
słonecznych i ogniw 
fotowoltaicznych, etc. 
przewidziano w nowym okresie 
programowania ponad 9 mld 
euro.  

Skuteczne pozyskanie 
środków finansowych 
uzależnione jest od Państwa 
zaangażowania w proces 
ankietyzacji. Zgłaszane przez 
Państwa potrzeby dotyczące 
planów modernizacyjno-
inwestycyjnych w budynkach 
prywatnych będą podstawą do 
określenia kierunków działania 
i szacowanych kosztów 
realizacji Planu. 

W związku z koniecznością 
pozyskania danych odnośnie 
zużycia energii i źródeł ciepła 
zlokalizowanych w obrębie 
Gminy, Wójt Gminy 
Michałowice zwraca się z 
prośbą o wypełnienie krótkiej 
ankiety, która będzie 
dystrybuowana na terenie 
Gminy przez inspektorów 
ECO-ART Sp. z o.o (wzór 
zamieszczony jest poniżej), lub 
wypełnienie ankiety 
zamieszczonej na stronie 
internetowej 
www.emisja.org/michalowice 
oraz na stronie Urzędu Gminy 
www.michalowice.pl. 

W przypadku jakichkolwiek 
pytań dotyczących wypełnienia 
ankiety, prosimy o kontakt 
z wykonawcą zadania: ECO-
ART Sp. z o.o., tel. 608-255-
493, e-mail: biuro@eco-art.pl. 
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6 grudnia, a więc w dzień, który dzie-
ci bardzo lubią, w sali multimedialnej 
Urzędu Gminy Michałowice w Regu-
łach odbyła się wielka mikołajkowa 
zabawa zorganizowana przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS). 

Życzenia dobrej zabawy dzieciom, ale 
i dorosłym złożył wójt gminy Michało-

wice Krzysztof Grabka.
Na parkiecie sali balowej pojawiły się 

postaci z wszelkich bajek tych napisa-
nych oraz takich, które zostaną napisane, 
postaci z komiksów: księżniczki – piękne 
i dobre, tych oczywiście zawsze jest naj-
więcej, jeszcze piękniejsze dobre wróżki, 
szkieletowy, spidermanowie, dużo super-
menów i jeszcze więcej książąt itp., itp.

Obok, w holu, dzieci, które nie przebra-
ły się na ten bal kostiumowy, mogły wy-
pożyczyć stroje i w ten sposób przenieść 
się, teleportować do bajki, którą wybrały. 
Każde z dzieci mogło wziąć udział w zor-
ganizowanych przez GOPS warsztatach: 
Płatnerzy wykonywali tarcze i miecze – 
z kartonu. Manufaktury wykonywały też lu-
sterka dla księżniczek, różyczki oraz berła. 
Wykonywano również kartki świąteczne.

W wielkiej sali balowej – sali multime-
dialnej trwała zabawa. Wodzirejem była 
Agnieszka Mrozińska-Jaczczuk – aktorka 
teatru „Roma”. Dzieci przez chwilę zasta-
nawiały się, skąd znają ten dynamiczny 
głos, po czym stwierdziły: to przecież 
głos Violetty, obdarzonej wyjątkowym ta-
lentem wokalnym z zagranicznego serialu 
dla dzieci i młodzieży pt. „Violetta”. Roz-
tańczona i rozśpiewana Agnieszka-Violet-
ta miała asystentkę – elfa-animatorkę. Mi-
kołajkowo-świąteczną muzykę puszczał 
didżej, najsłynniejszy z didżejów.

Wygłupiał się i pokazywał czarodziej-
skie sztuczki klown długi i chudy jak tyka 
o imieniu Kluseczka; ku wielkiej uciesze 
dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dzieci bawiły się na różne sposoby. Nie 
tylko tańczyły. Rzucały gwiazdką szczęścia. 
Pisały, kredkami (tzn. bardziej malowały) 
dłuuugi jak sala balowa list do Mikołaja.

Imprezę pomagali organizować wolon-
tariusze GOPS – przybyło ich aż czter-
dziestu. Część z nich stała w sklepach, 
głownie w Komorowie i zachęcała do ku-
powania żywności dla ubogich. 

Pomogli też bardzo młodzi wolonta-
riusze z klasy 1 a ze szkoły podstawowej 
w Michałowicach – pod kierunkiem na-
uczycielki Aliny Pachury (W Zespole Szkół 
w Michałowicach prowadzi ona mały wo-
lontariat – uczniów szkoły podstawowej 
i duży wolontariat – uczniów gimnazjum). 
Dzieci przygotowały stoły z pysznymi słod-
kościami – oczywiście pomogli rodzice.

Na drugim piętrze, w sali konferencyjnej 
odbywały się warsztaty dla rodziców pt. 

„Jak skutecznie wspierać rozwój inteligen-
cji dziecka – dobre rady” – prowadzone 
przez psycholożki współpracujące z GOPS 
Izabelę Bielecką i Marię Walter-Kocel. – 
Dzisiejsza impreza jest pretekstem, dobrą 
okazją do skutecznego przekazania treści 
dydaktycznych, zaprezentowania mode-
li wychowawczo-edukacyjnych dzieciom 
oraz rodzicom. Te warsztaty są postawie-
niem kropki nad i – podkreśliła Iwona Ra-
dzimirska – kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej „głównodowodząca” 
mikołajkowej imprezy.

Po wielu tańcach, zabawach i konkur-
sach przybył niecierpliwie oczekiwany 
Mikołaj – z ogromnym workiem – worem 
prezentów. Natychmiast zrobiło się przy 
nim tłoczno. Pewnie wszystkie dzieci były 
grzeczne, bo każde otrzymało prezent. 

 Stanisław Szałapak 

Mikołajkowa zabawa GOPS-u

Nowi mieszkańcy gminy

Jacek Więch   
ur. 21.08.2014 r.;   

zam. Pęcice  
waga 3150 g; wzrost  56 cm

Christian Kamiński 
ur. 02.09.2014 r.;  

zam. Reguły  
waga 3600 g; wzrost: 57 cm

Jan Tadeusz  
Laskowski-Ścisłowski

ur. 11.07.2014 r.,
zam. Sokołów 

waga 3600 g; wzrost 59 cm

Izabela Iwanowska
ur. 14.08.2014 r.

zam. Reguły 
waga 3790 g; wzrost 55 cm



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

Ważne telefony …

•  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- 
-adminiStracyjnej 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 szkoła podstawowa   
tel. 22 758-02-48  liceum 
tel. 22 758-08-95 gimnazjum

•  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

•  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

•  Gminne PrzedSzkOle  
w michałOwicach 
ul. Szkolna 13, 05-816 Michałowice, 
tel. 22 723-83-80

•  Gminna bibliOteka Publiczna  
w michałOwicach 
ul. Raszyńska 34, 
05-816 Michałowice, 
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,  
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, 881-444-552

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

Oświetlenie uliczne 
Firma CIEŚLIKOWSKI tel. 22 720-39-07

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 
694-404-982, 662-162-184,  

694-404-978, 22 759-03-03

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. 22 758-27-25 
 Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,  
tel. 22 723-91-83
 Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 1a,  
tel. 22 753-09-80

WAŻNIEjsZE TELEFONY

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

0 –  Kancelaria ogólna; 

2 – Dowody i meldunki; 

3 – Działalność gospodarcza; 

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 

5 –  Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych; 

6 – Podatki; 

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne; 

8 – Utrzymanie dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

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.

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 opłat za odpady – 22 350-91-12
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)
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