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Tym razem w koncercie charytatywnym 
na rzecz fundacji „Nasze dzieci”, działającej 
przy Klinice Onkologii Centrum Zdrowia 

Dziecka, uczestniczyła Dorota Landowska, 
Małgorzata Kożuchowska, Halinka Mlynko-
wa, Michał Bajor, a także Szymon Majewski. 
Koncert prowadziła Ewa Telega, prezes Sto-
warzyszenia K40. Była też obecna Ewa Go-
rzelak, prezes fundacji „Nasze dzieci”.

Koncert rozpoczął się od występu Mi-
chała Bajora, który zaśpiewał kilka piosenek 
ze swojego nowego repertuaru, zaśpiewał 
także, znany wszystkich utwór: Walc na ty-
siąc pas. Następnie wylicytował swoją naj-
nowszą płytę. Koncert został wzbogacony 
występem Halinki Mlynkowej, a także Kata-
rzyny Zielińskiej.

Podczas aukcji, którą z wielką wprawą 
i spontanicznością prowadził Szymon Ma-
jewski udało się zebrać przeszło 40 tysięcy. 
Najwyższą cenę, bo 13.100 zł osiągnął szkic 
węglem Franciszka Starowieyskiego. Kart-
ka – kolaż od Wisławy 
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Akcja zdrowie

Na badanie przyszły przede wszystkim starsze 
osoby. Młodzi – tzn. do 40. roku życia – sta-
nowili kilkanaście procent... str. 3

Najważniejsze są przyjaźnie...

 

Gdy Ewa Kaim była w ciąży, to ze swoim mę-
żem czytała wiersze o macierzyństwie To był 
jeden z piękniejszych salonów. W tych salo-
nach łączą się teatry, teatry polskie i krakow-
skie, łączą się pokolenia, rodziny, znajomi 
i przyjaciele... str. 7 

„Hetman” mazowieckich 
szachów

 

Szachiści z Michałowic – wychowankowie 
Wiesława Żochowskiego – od lat udowad-
niają, iż należą do ściślej czołówki szachistów 
szkół podstawowych i gimnazjów nie tylko 
Mazowsza, ale i Polski: od lat zajmują miej-
sca w pierwszej dziesiątce mistrzostw Polski, 
a przywożą także medale... str. 11

Jacob Jordaens, „Święta Rodzina”, deska, Muzeum Narodowe w Warszawie

Niech Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny wieczór upłyną Państwu 
w gronie najbliższych w szczęściu i radości, przy staropolskich kolędach 
i zapachu świerkowej gałązki, a nadchodzący Nowy 2008 Rok niech 

będzie wyjątkowy, pogodny, pełen miłości i niech przyniesie same sukcesy.

Sławomir Walendowski, Przewodniczący Rady Gminy 
i Roman Lawrence, Wójt Gminy Michałowice

Warto pomagać
Około 54 tysiące zostały zebrane podczas koncertu Nasze Dzieci, który odbył się 8 grudnia 
w Oberży u Michała w Komorowie. Dzięki tym pieniądzom mali pacjenci Kliniki Onkologii 
Centrum Zdrowia Dziecka wyjadą na wakacje. Kwota ta w całości pokryje koszt ich wyjazdu 
i wypoczynku. Organizatorki ze Stowarzyszenia K40 już po raz drugi zorganizowały taki 
koncert na rzecz dzieci cierpiących na choroby  nowotworowe. W ubiegłym roku zebrały 23 
tysiące. A więc tegoroczny wynik został więcej niż podwojony!

Cd. na str. 6Michał Bajor śpiewał i licytował swoją najnowszą płytę.
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Uchwała Nr XV/84/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 10 grudnia 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2008 r. 

Uchwała ta określa wysokość stawek po-
datku od nieruchomości, które będą obowią-
zywać w 2008 roku na terenie gminy. I tak 
podatek:
1) Od gruntów:
 b)  związanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifi kowania w ewidencji gruntów 
i budynków 0,71 zł od 1 m2 powierzch-
ni, 

 c)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych 3,74 zł od 1 ha powierzchni, 

 d)  od pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 
0,17 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) Od budynków lub ich części: 
 a)  mieszkalnych 0,58 zł od 1 m2 powierzch-

ni użytkowej, 
 b)  związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodar-
czej 18,80 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

 c)  zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwali-
fi kowanym materiałem siewnym 8,66 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 d)  zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych 3,60 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,

 e)  od pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 
3,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

3)  Od budowli – 2 procent ich wartości okre-
ślonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 
3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych.

Uchwała Nr XV/85/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 10 grudnia 2007 r.

w sprawie zarządzenia poboru podat-
ków od nieruchomości, rolnego i leśnego 
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasen-
tów, terminów płatności dla inkasentów 
i określenia wynagrodzenia za inkaso.

Zgodnie z tą uchwałą wyznaczone zosta-
ły osoby do pobierania podatku rolnego, po-
datku leśnego i podatku od nieruchomości 
od osób fi zycznych w drodze inkasa.

Inkasentami podatków rolnego, leśnego 
i od nieruchomości zostali sołtysi wsi: Regu-
ły, Michałowice Wieś, Opacz Mała, Sokołów, 
Suchy Las, Pęcice, Komorów Wieś, Nowa 
Wieś, Pęcice Małe, Opacz Kolonia. Nato-
miast Jan Wojtecki będzie inkasował poda-
tek we wsi Granica.

Ustalono też, że wynagrodzenie za inkaso 
będzie stanowiło 10 procent sumy zainkaso-
wanych i terminowo przekazanych do Urzę-
du Gminy Michałowice podatków pobranych 
przez inkasentów.

Uchwała Nr XV/86/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 10 grudnia 2007 r.

w sprawie zwolnień w podat-
ku od nieruchomości na 2008 r.

Zgodnie z tą uchwałą zwolnione od pła-
cenia podatku od nieruchomości w 2008 roku 
są:
1)  Budynki i grunty stanowiące własność 

(współwłasność) gminy, o ile nie są we wła-
daniu osób fi zycznych, osób prawnych lub 
jednostek organizacyjnych nie mających 
osobowości prawnej, o których mowa 
w art. 3 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych; 

2)  Budynki i grunty stanowiące własność lub 
będące w posiadaniu lub trwałym zarzą-
dzie instytucji kultury oraz gminnych jed-
nostek budżetowych,

3)  Grunty i budynki zajęte na potrze-
by prowadzenia statutowej działalności 
w zakresie zadań publicznych – ochrony 
przeciwpożarowej,

4)  Budynki i budowle stanowiące własność 
Gminy Michałowice wykorzystywane 
na potrzeby wykonywania zadań publicz-
nych – zaopatrzenia ludności w wodę i od-
prowadzania ścieków.

5)  Grunty sklasyfi kowane w ewidencji grun-
tów i budynków jako drogi.

6)  Grunty sklasyfi kowane w ewidencji grun-
tów i budynków jako rowy.
Zwolnienia nie obejmują budynków lub 

ich części i gruntów związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej. 

Uchwała Nr XV/87/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 10 grudnia 2007 r.

w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od środków transportowych 
na 2008 r. na terenie Gminy Michałowice.

W uchwale Rada Gminy określiła wyso-
kość stawek podatku od środków transpor-
towych na 2008 r. Stawki podatkowe zostały 
utrzymane na poziomie stawek  z roku ubie-
głego, czyli rada nie podniosła podatku od 
środków transportowych. Podatek dotyczy  
samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników 
siodłowych i balastowych, od przyczep i na-
czep które łącznie z pojazdem silnikowym po-
siadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 
7 ton i od autobusów. W przypadku przyczep 
i naczep związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podat-
ku rolnego, podatek nie jest pobierany.

Stawki podatku dla środków transporto-
wych wyprodukowanych w roku 2002 i póź-
niej zostały  obniżone.

Szczegóły na stronie internetowej Gminy 
i na tablicach ogłoszeń.

Uchwała Nr XV/88/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 10 grudnia 2007 r.

w sprawie dokonania zmian w budże-
cie Gminy Michałowice na 2007 r.

Zgodnie z tą uchwałą dokonano zmian 
w budżecie gminy. Zmniejszono o kwotę 
350 056 zł dochody i wydatki budżetu gmi-
ny. Po dokonanych zmianach plan docho-
dów wynosi 61 074 914 zł, a plan wydatków 
74 255 970 zł. Dokonano również zmian 
w planie wydatków inwestycyjnych, w wielo-
letnim programie inwestycyjnym, w planie 
dotacji celowych przekazywanych gminom 
na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień pomiędzy j.s.t., w planie dotacji 
podmiotowych dla niepublicznych jednostek 
systemu oświaty. Ponadto dokonano zmian 
w planie dochodów własnych i wydatków 
własnych jednostek budżetowych Gminy Mi-
chałowice. W formie jednolitego tekstu przy-
jęto załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy 
Nr VI/32/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w spra-
wie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice 
na 2007 rok.

Uchwała Nr XV/89/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 10 grudnia 2007 r.

w sprawie nieodpłatnego przyjęcia od Loka-
torsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszka-
niowej „BUDOWA” z siedzibą w Warszawie 
prawa użytkowania wieczystego części nie-

ruchomości pod ul. Rubinową położ-
ną w Komorowie gm. Michałowice.

Zgodnie z tą uchwałą wyrażona została 
zgoda na nieodpłatne przejęcie od Lokator-

UCHWAŁY RADY

Uchwały podjęte na XV Sesji 
Rady Gminy Michałowice

Cd. na str. 4
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Badania te trwały od godziny 9.00 
do 16.00. Były częścią akcji „Zdrowe Ma-
zowsze”, fi nansowanej przez Urząd Mar-
szałkowski województwa mazowieckiego. 
W sobotę w Michałowicach pacjentów przyj-
mowali lekarze i pielęgniarki ze Szpitala 
Kolejowego im. Włodzimierza Roefelera 
w Pruszkowie.

Średnio każdy gabinet odwiedziło 100 
osób, a razem zostało przebadanych ok.150 
osób – mieszkańcy Gminy Michałowice sta-
rali się korzystać ze wszelkich dostępnych 
badań. Co znaczy, że gabinety zostały w peł-
ni wykorzystane. Cały czas stała kolejka. 

Na badanie przyszły przede wszystkim 
starsze osoby. Młodzi – tzn. do 40. roku ży-
cia – stanowili kilkanaście procent. 

Jak powiedziała pielęgniarka – mgr Mał-
gorzata Żukowska, nie było chorych zanie-

dbanych leczniczo – bliskość Warszawy robi 
swoje. Wykryto jednak kilka osób z niele-
czonym nadciśnieniem tęt-
niczym, wysokim poziomem 
cukru oraz lekkim przero-
stem prostaty, a także prze-
puklinę, zmiany na skórze, 
mięśniaki. Lekarze od razu 
zaopiekowali się takimi cho-
rymi. Wypisali skierowania. 
Sobotnia wizyta stała się po-
czątkiem leczenia. 

Jak dodała: Pacjenci do-
ceniają takie akcje. Są przy-
jaźnie nastawieni. Cieszą się, 
że mogą wykonać te bada-
nia w jednym miejscu i w je-
den dzień, bez skierowania, 
w dzień wolny od pracy i bez-

płatnie. Dzieci przywoziły swoich rodziców. 
Zdarzało się, iż przyjeżdżały całe rodziny. 

Programem „Zdrowe Mazowsze” ob-
jęte są kobiety, które otrzymały imienne 
zaproszenia na profi laktyczne badania cy-
tologiczne zapobiegające rakowi szyjki ma-
cicy. Niestety niewiele kobiet skorzystało 
z tego zaproszenia. W sobotę miały okazję, 
by nadrobić tę zaległość. 

– Po pierwsze trzeba budować świa-
domość zdrowotną – stwierdziła dyrek-
tor ośrodka zdrowia RES-MED. Elżbieta 
Stopyra. – Wydaje się, że jesteśmy zdrowi. 
Nie potrafi my znaleźć czasu na profi lak-
tyczne czy okresowe badania. Niestety czę-
sto okazuje się, że przegapiliśmy moment, 
w którym najlepiej podjąć leczenie. Nie-
rzadko dowiadujemy się o naszej chorobie, 
kiedy zmiany są już nieodwracalne. Dla-
tego trzeba systematycznie badać się w za-
kresie takich chorób, które nie bolą. Wiele 
osób np. nie ma świadomości, że rozwija się 
u nich cukrzyca, a kiedy zaczną odczuwać 
skutki, to choroba jest już zaawansowana. 

– Dziękuję za te wszystkie badania, któ-
re zorganizowaliście – powiedziała starsza 
pani, która wychodziła po badaniach z gabi-
netu lekarskiego. 

Stanisław Szałapak

WYDARZENIA

Akcja zdrowie w Michałowicach

Pomiar ciśnienia tętniczego był jednym z częściej wykonywanych badań.

Bądźmy razem
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza wszystkich rodziców na spotkanie,
które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2008 roku o godzinie 18.00 w restauracji „ELMA” w Komorowie.

W spotkaniu będzie uczestniczył Pan Jacek Zalewski – Prezes Stowarzyszenia „DOBRA WOLA”,
który opowie o swoich doświadczeniach z założeniem stowarzyszenia i problemach

z jakimi spotykają się rodzice dzieci niepełnosprawnych.

Kontakt telefoniczny z Jolantą Jachna lub Edytą Żaczkiewicz (0-22) 758-27-93
lub osobisty w siedzibie Ośrodka Nowa Wieś ul. Główna 52a.

Na badania przyszły przede wszystkim starsze osoby.

W sobotę – 24 listopada br. – w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej RES-MED mieszkańcy Gminy Michałowice mogli bezpłatnie 
przebadać się u kardiologa, diabetologa, urologa, pulmologa i ginekologa. Zmierzyć poziom cholesterolu, glukozy, dokonać pomiaru ciś-
nienia tętniczego i tlenku węgla w wydychanym powietrzu, wykonać EKG.
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Pismo skierowane do Romana Lawrence, 
Wójta gminy Michałowice

Szanowny Panie Wójcie,

Już po raz piąty Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza 
wraz z fi rmą Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. jest organizatorem 
regionalnego Konkursu „Mazowiecka Firma Roku”. Jest to przed-
sięwzięcie, które nagradza i promuje najlepsze fi rmy z terenu Ma-
zowsza, wyróżniające się na tle swoich konkurentów jakością 
oferowanych produktów i usług. 
Jest mi niezmiernie miło poinformować Pana, iż przedsiębiorstwa 

z Pana Gminy uczestniczyły w tym przedsięwzięciu i odniosły duży 
sukces.

Tytuł Mazowieckiej Firmy Roku zdobyły:
Mincer Mona Liza cos France – II miejsce w kategorii: Przemysł 

Lekki i Chemiczny
Pruszyński Sp. z o.o. – II miejsce w kategorii: Budownictwo
Sukces Laureatów jest również sukcesem Gminy – jest to uho-

norowanie pracy na płaszczyźnie przedsiębiorca – samorząd. 

Serdecznie gratuluję i życzę sukcesów.
Z wyrazami szacunku,

Robert Składowski
Wiceprezes ZPWiM

Uchwały podjęte na XV Sesji Rady Gminy Michałowice
(Cd. ze str. 2)

sko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „BUDOWA” z siedzibą w Warszawie 
na rzecz Gminy Michałowice prawa użyt-
kowania wieczystego części nieruchomo-
ści będącej własnością Gminy Michałowice, 
stanowiącej działkę oznaczoną nr ew. 1083 
o pow. 0,2615 ha, położoną w obrębie ew. 
Komorów Osiedle gm. Michałowice, użyt-
kowaną jako droga – ul. Rubinowa, dla któ-
rej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy 
w Pruszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych 
księga wieczysta Nr WA1P/00022999/6.

Źródłem pokrycia kosztów nabycia przez 
Gminę Michałowice prawa użytkowania 
wieczystego części nieruchomości, o której 
mowa, będą dochody własne budżetu Gminy 
Michałowice.

Uchwała Nr XV/90/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 10 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia na rzecz Gmi-
ny Michałowice darowizny nierucho-
mości gruntowej, stanowiącej działkę 
ew. nr 671 o pow. 1244 m2, położonej 
w Komorowie wsi gm. Michałowice.

Zgodnie z tą uchwałą Gmina Michałowi-
ce przyjęła darowiznę w postaci nieruchomo-
ści gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 671 
o pow. 1244 m2, położonej w obrębie ewiden-
cyjnym Komorów wieś, stanowiącej drogę.

Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia da-
rowizny (koszt sporządzenia aktu notarialne-
go) będą środki własne budżetu Gminy. 

Nabyta nieruchomość gruntowa powięk-
szy gminny zasób nieruchomości Gminy Mi-
chałowice. 

Uchwała Nr XV/91/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 10 grudnia 2007 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia mię-
dzygminnego w sprawie powierzenia Gmi-

nie Milanówek zadania publicznego

Zgodnie z tą uchwałą pomiędzy Gmi-
nami: Michałowice, Błonie, Brwinów, Lesz-

no, Milanówek, Nadarzyn i Podkowa Leśna 
zostanie zawarte porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Milanówek zadania 
publicznego określonego w art.7 ust. 1 pkt. 10 
ustawy o samorządzie gminnym dotyczącego 
kultury fi zycznej, turystyki, terenów rekrea-
cyjnych i urządzeń sportowych – w zakresie 
przygotowania koncepcji budowy ścieżek ro-
werowych z infrastrukturą towarzyszącą sta-
nowiącą część dokumentacji technicznej.

Zadanie będzie realizowane na obszarze 
gmin wymienionych w porozumieniu oraz 
na zasadach ustalonych przez strony w poro-
zumieniu.

Środki przeznaczone na fi nansowanie za-
dania pochodzić będą z dochodów własnych 
gminy Michałowice, a określać je będzie od-
rębna uchwała.

Uchwała Nr XV/92/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 10 grudnia 2007 r.

w sprawie powiadomienia Sekretarza 
Gminy Michałowice i Skarbnika Gmi-
ny Michałowice o obowiązku przedło-

żenia oświadczenia lustracyjnego.

Zgodnie z tą uchwałą pani Zofi a Idzikie-
wicz – Sekretarz Gminy Michałowice i pani 
Anna Jankowską – Skarbnika Gminy Mi-
chałowice zostały powiadomione o obowiąz-
ku przedłożenia Radzie Gminy Michałowice 
oświadczenia, dotyczącego pracy lub służ-
by w organach bezpieczeństwa państwa lub 
współpracy z tymi organami w okresie od dnia 
22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 roku. 

Nie złożenie oświadczenia lustracyjne-
go w terminie określonym w ust. 1 powoduje 
z mocy prawa pozbawienie pełnionej funkcji 
publicznej z dniem, w którym upłynął termin 
do złożenia oświadczenia.

Uchwała Nr XV/93/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 10 grudnia 2007 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia man-
datu przewodniczącego Zarządu Osiedla 

Komorów (Komorów, Granica) oraz zarzą-
dzenia wyborów przewodniczącego Zarzą-
du Osiedla Komorów (Komorów, Granica)

Podjętą uchwałą stwierdzono, w związ-
ku ze złożoną rezygnacją, wygaśnięcie man-
datu przewodniczącego Zarządu Osiedla 
Komorów (Komorów, Granica) Wojciecha 
Asińskiego. Zarządzono wybory przewodni-
czącego Zarządu Osiedla Komorów (Komo-
rów, Granica).

Uchwała Nr XV/94/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 10 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/409/2006 
Rady Gminy Michałowice z dnia 13 
października 2006 r. w sprawie za-

sad udzielania stypendiów im. Jana Pa-
wła II studentom szkół wyższych.

Zgodnie z tą uchwałą zwiększyła się 
z trzech do sześciu liczba studentów, któ-
rzy otrzymają stypendium im. Jana Pawła II 
za wysokie wyniki w nauce. 

Uchwała Nr XV/95/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 10 grudnia 2007 r.

w sprawie zasad i trybu przyzna-
wania, wstrzymywania i cofa-
nia stypendiów sportowych 

Uchwała ta określa zasady i tryb przyzna-
wania, wstrzymywania i cofania stypendiów 
sportowych.

Gmina Michałowice będzie fundować 
stypendia sportowe za wysokie wyniki spor-
towe.

Stypendia sportowe Gminy Michałowice 
będą wyróżnieniem przyznawanym sportow-
com osiągającym wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym. Każdego roku w budżecie gmi-
ny rezerwowana będzie kwota na ten cel.

UCHWAŁY RADY
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80-lecie WKD

Nowoczesny skład kolejki WKD, którym 
czasem udaje się pasażerom podróżować, 5 
grudnia o godzinie 12.05 zamienił się w salę 
konferencyjną. Zaproszonych gości i dzien-
nikarzy powitał Krzysztof Kulesza, 
recznik WKD, i oddał głos prezeso-
wi Grzegorzowi Dymeckiemu, który 
przyznał, że 80 letnia tradycja zo-
bowiązuje. Powiedział, że najważ-
niejsze dla spółki jest to, aby klienci 
– pasażerowie kolei WKD byli za-
dowoleni i chętnie nią podróżowali. 
Natomiast Jolanta Dałek, dyrektor 
do spraw ekonomicznych, wyraziła 
zadowolenie, że ostatecznie została 
zamknięta sprawa własności WKD. 
27 września 2007 roku nastąpiło, bo-
wiem zamknięcie procesu prywatyza-
cji Warszawskiej Kolei Dojazdowej 
(WKD). Nowym właścicielem Spół-
ki jest Konsorcjum Samorządowe, 
w skład którego weszli: Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego i sześć gmin leżących 
na trasie WKD. I tak najwięcej, bo 73 pro-
cent udziału w spółce ma Urząd Marszał-
kowski województwa mazowieckiego, miasto 
Pruszków ma 9 procentowy udział, miasto 
Podkowa Leśna – 4 procentowy udział, mia-
sto i gmina Grodzisk Mazowiecki – 4,9 pro-
cent, miasto Milanówek – 2,6 procent, miasto 
i gmina Brwinów – 4,9 procent i gmina Micha-
łowice – 1,6 procent udziału w spółce. Nowa 
spółka jest pierwszym pasażerskim przewoź-
nikiem kolejowym z Grupy PKP, który zmie-
nił w 100 procentach właściciela i opuścił 
holding PKP.

Dlatego też, jako współwłaściciele, na kon-
ferencji obecni byli przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego burmistrzowie i wójtowie 
poszczególnych gmin. Jako pierwszy głos za-
brał Andrzej Kościelny, burmistrz Podko-
wy Leśnej, który powiedział, że cieszy go fakt, 
że zostało ostatecznie utworzone konsorcjum 

samorządowe i dołoży sta-
rań, aby wspólnie wpływać 
na rozwój WKD. Wójt Ro-
man Lawrence, powiedział, 
że dzięki istnieniu kolei – 
wcześniej EKD, obecnie 
WKD – na przestrzeni tych 80 
lat, miejscowości, przez któ-
re przejeżdżała kolejka lepiej 
rozwijały się. Dziś też moż-
liwość szybkiego dojazdu do 
centrum Warszawy jest luksu-
sem. Dlatego trzeba dołożyć 
wszelkich starań, aby spółka 
mogła rozwijać się. 

Jolanta Dałek poruszyła też temat nowego 
taboru kolejowego. Powiedziała, że, aby wy-
mienić cały tabor kolejowy i, aby kolejki mo-
gły kursować według obecnego rozkładu jazdy, 

należy zakupić aż 14 nowych składów kolejo-
wych. Najprawdopodobniej nastąpi to w dru-
giej połowie 2009 roku. Podała też kilka zmian 
w rozkładzie jazdy, który obowiązywał będzie 
od 9 grudnia 2007 rok. A mianowicie, zosta-
ną uruchomione dwa dodat-
kowe pociągi z Komorowa 
do Warszawy. Będą odjeż-
dżały o godzinie 9.18 i 9.48. 
Zostanie też usprawniony 
dojazd kolejką z Grodziska. 
Do tej pory kolejka, któ-
ra wyjeżdżała z Grodziska 
o 7.40 kończyła swój kurs 
w Podkowie Leśnej o 7.55. 
A pasażerowie jadący w kie-
runku Warszawy przesiadali 
się do kolejki odjeżdżającej 
o 8.00. Teraz została ona za-
stąpiona kolejką, która bę-
dzie wyjeżdżała pięć minut 
wcześniej, czyli o 7.35 ale bę-

dzie jechała aż do Warszawy. Wcześniej też 
będzie o pięć minut na poszczególnych sta-
cjach swojej trasy. 

Początki istnienia WKD sięgają roku 
1927, kiedy to 11 grudnia została uruchomiona 
– jako pierwsza polska normalnotorowa, elek-
tryczna kolej (600 V). Jej ówczesnym właścicie-
lem była Elektryczna Kolej Dojazdowa Spółka 
Akcyjna. Proces przejmowania kolejki przez 
PKP rozpoczął się w 1947, a sfi nalizowany zo-
stał 4 lata później, kiedy to została przekaza-
na Dyrekcji Okręgowej Kolei w Warszawie. 
W tym samym czasie zaczęto używać nazwy 
Warszawska Kolej Dojazdowa, w miejsce do-
tychczasowej – Elektryczna Kolej Dojazdowa. 
Przez blisko 50 lat grodziska kolej funkcjono-
wała w strukturach PKP jako jednostka orga-
nizacyjna. Dziś właścicielem jest konsorcjum 
samorządowe. W tym roku też nowi właścicie-

le obchodzą okrągłą rocznicę istnie-
nia kolei. Konferencja zorganizowana 
5 grudnia była początkiem obcho-
dów rocznicowych. 8 grudnia odbę-
dzie się w Podkowie Leśnej uroczysta 
msza święta, w intencji pracowników 
kolei EKD zamordowanych przez 
Niemców w czasie II wojny świato-
wej. Tablica upamiętniająca znajdu-
je się w Podkowie Leśnej. Natomiast 
11 grudnia odbędzie się uroczysta 
gala w Teatrze Muzycznym Roma, 
na którą zaproszeni są pracownicy, 
a także goście, w tym przedstawicie-
le fi rm współpracujących. Gala rozpo-
cznie się od ofi cjalnych przemówień, 
zostaną odznaczeni niektórzy pra-

cownicy, a także zostaną przyznane medale 
„Zasłużony dla WKD” Na koniec zaplanowa-
na jest część artystyczna w wykonaniu artystów 
teatru Roma. 

Beata Izdebska-Zybała

11 grudnia 2007 roku Warszawska Kolej Dojazdowa ukończyła 80 lat. Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa na pokładzie specjalnego 
pociągu relacji Warszawa Śródmieście – Grodzisk Mazowiecki (stacja Radońska). Wzięli w niej udział Grzegorz Dymecki, prezes Zarządu 
WKD, Jolanta Dałek, członek Zarządu i dyrektor ds. ekonomicznych, Halina Sekieta, prezes kolei mazowieckich, a także burmistrzowie 
i wójtowie gmin, przez które przejeżdża kolejka WKD. Naszą gminę reprezentował Roman Lawrence, wójt gminy.

Nowoczesny skład Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Roman Lawrence, wójt Gminy, podczas konferencji z okazji 80-lecia istnienia WKD.

Przedwojenny skład Elektrycznej Kolei Dojazdowej (EKD – nazwa przedwojenna).

WYDARZENIA



6

Szymborskiej znalazła nabywcę za 1000 zł. 
Akwarela Iwony Jesiotr-Krupińskiej, obraz 
Jana Gołębiewskiego, lampa-parasol – pro-
jekt Anny Kuczyńskiej a także obraz komo-
rowskiego artysty Adama Nowakowskiego 
– Kazimierz, to tylko nieliczne przedmio-
ty, które wzbudziły wielkie zainteresowa-
nie i które podczas aukcji osiągnęły wysokie 
ceny. Licytowane były również obrazki dzie-
ci – one również znajdowały wdzięcznych 
nabywców.

W tym roku organizatorki sprzedały bi-
lety-cegiełki, nie po 20 zł, jak to było w ubie-
głym roku, ale po 40 zł. I dzięki temu dochód 
ze sprzedaży wyniósł przeszło 6 tysięcy.

Nieopodal wejścia zarówno organiza-
torki z K40 jak i wolontariusze z fundacji 
Nasze Dzieci ustawili stoiska świąteczne, 
można było kupić bombki i stroiki świątecz-
ne. A także wiele innych przedmiotów, które 
świetnie pasowały na świąteczne prezenty: 
książki, płyty, kosmetyki, obrazki.

W komorowskim koncercie charytatyw-
nym uczestniczyło przeszło 150 osób. Wyda-
je się, że zyskał on już swoich stałych gości. 
Organizatorki usłyszały wiele ciepłych słów. 
I ciągłe pytanie – jak Wy to robicie? Okazuje 
się, że wystarczy kilka kobiet, często zapra-
cowanych, ale jednak chcących zrobić coś 
dobrego dla innych, zwłaszcza tych, których 
los niestety nie oszczędza.

 Beata Izdebska-Zybała

Warto pomagać (Cd. ze str. 1)

Ewa Telega i Szymon Majewski podczas aukcji.

Szymon Majewski wśród komorowskich dzieci.

Małgorzata Kożuchowska licytuje zegarek z limitowanej se-
rii z okazji 64 Tour de Pologne od Czesława Langa.

Ewa Telega i Dorota Landowska licytują sukienkę od Kry-
styny Jandy.

Ewa Kaleta i Ewa Kozłowska ze Stowarzyszenia K40 przy 
świątecznym stoisku.

WYDARZENIA
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–  Najważniejsze w życiu są przyjaźnie 
i życzliwość. W Komorowie mieszka 
Ewa Telega, a ja całe życie spotykam się 
z Ewą gdzieś na naszych aktorskich szla-
kach. Ewa jest aktorką, a jej mąż An-
drzej Domalik – reżyserem, z którym 
wielokrotnie pracowałam. I oczywiste 
i jasne jest, że popieramy się we wszyst-
kich działaniach. I gdy Ewa powiedziała, 
że działa w Stowarzyszeniu K40 i planuje 
zorganizować koncert z udziałem dzieci 
niepełnosprawnych, to musiałam oczy-
wiście w tym uczestniczyć. Bo wiem, jak 
ważne jest, aby wspierać się. 

– Pani działalność jest trochę inna...

–  Ale tak naprawdę chodzi o to samo, 
wspieramy słabszych, smutnych, po to, 
by żyło im się lepiej. I to jest cudow-
ne, że mogę pomóc. Wtedy, w maju, 
chciałam przyjechać ze spektaklem 
moich aktorów niepełnosprawnych, 
ale nie udało się. Być może w przyszłym 
roku zaprezentują się przy innej oka-
zji. Fajnie jest, kiedy ludzie mogą się 
spotykać i wymieniać doświadczenia. 
Popieram to i współpracuję z wielo-
ma ludźmi, którzy działają społecznie, 
bo wtedy będziemy mieć siłę. Nato-
miast Salony Poezji, to zupełnie inna 
moja działalność... 

– No właśnie, niby prosta sprawa, ale jak 
to się stało, że udało się Pani rozwinąć tak 
piękną działalność, która skupia już setki 
widzów? 

–  Jestem aktorką od 37 lat, pracuję w Te-
atrze Starym w Krakowie. W ostatnich 
latach otworzyłam przewód w szkole 
teatralnej, mam zajęcia ze studentami 
i ponieważ musiałam udokumentować 
swoją pracę artystyczną, to między in-
nymi sięgnęłam do takiej teczki, gdzie 
są umowy. Zaczęłam je przeglądać, aby 
przypomnieć sobie, co ja wcześniej ro-
biłam. I aż zdziwiłam się, gdy zoriento-
wał się, ile robiliśmy kiedyś programów 
poetyckich. Po kilka rocznie, większość 
zresztą – w Krakowie. 

– Często słyszymy, że poezja to przeżytek, że 
nikt już jej nie czyta...

–  Tak. Poezji jest coraz mniej. Ona zni-
ka i z teatrów, bo gra się coraz mniej 
sztuk klasycznych pisanych wierszem. 
I powszechnie mówi się, że poezja źle 
się sprzedaje. A ja nie zajmuję się tym, 
co sprzedaje się dobrze czy źle. Wiem 
tylko, za czym tęsknię. I odczuwam 
jej brak i jako człowiek, który słucha 
i jako aktorka, która czyta. Przyjaźnię 
się z różnymi poetami. W Krakowie 
mieszka Józef Baran, którego poezja 
szalenie mi się podoba i którą od po-
czątku promuję. Poznałam go 22 lata 
temu i od tego czasu, zawsze pierwsza 
czytam jego wiersze. Czasem robimy 
promocje jego tomików poezji i naj-
bardziej zdumiewające jest to, że za-
wsze na te spotkania przychodzą tłumy 
ludzi. 

– Pokazała Pani, że poezja może być wciąż 
ważną inspiracją dla człowieka.

–  Denerwuje mnie wmawianie, że poe-
zja jest trudna i nie na czasie i że nikt 
jej nie czyta, a tym bardziej nie chce słu-
chać. Zaczęłam o tym dużo myśleć i to był 
chyba ten moment, że pomysł utworze-
nia salonu poezji w Krakowie zaczął 
kiełkować. Pamiętam, że gdy graliśmy 
„Damy i Huzary”, w Teatrze Starym, 
wówczas spotkałam się przed przedsta-
wieniem z Anią Polony, Jurkiem Tre-
lą. Zapytałam czy nie poczytaliby sobie 
swoich ukochanych wierszy. Oni z entu-
zjazmem odpowiedzieli, że oczywiście, 
że tego im brakuje. Okazało się, że my 
wszyscy mamy taką samą tęsknotę. Po-
tem zadzwoniłam do Bronka Maja, któ-
ry jest poetą, do Józka Opalskiego, 
który jest muzykologiem, teatrologiem, 
człowiekiem teatru. Powiedziałam im 
o tym pomyśle. Wszyscy bardzo entuzja-
stycznie odpowiedzieli. Mój mąż, który 
jest dyrektorem Teatru im. J. Słowa-
ckiego również zgodził się, aby wynająć 
foyer teatru. Musiałam jedynie zdobyć 
pieniądze, by zapłacić obsłudze teatru. 
Zaczęliśmy ustalać warunki, między in-
nymi postanowiliśmy, że salony muszą 
odbywać się cyklicznie. I od razu posta-
nowiliśmy, że będziemy spotykać się raz 
w tygodniu, w niedzielę o 10.30. Jako za-
sadę wprowadzili-

Najważniejsze są przyjaźnie...
Cieszymy się, że już po raz drugi odwiedza Pani naszą gminę, przypomnę w maju otworzyła Pani w Ośrodku Rehabilitacji Olimpijczyków 
i Paraolimpijczyków w Michałowicach koncert „Wszyscy jesteśmy tacy sami”. W listopadzie otworzyła Pani Krakowski Salon Poezji w Ko-
morowie. Skąd takie zainteresowanie naszymi stronami?

Anna Dymna po otwarciu Krakowskiego Salonu Poezji w Komorowie.
Foto: Małgorzata Iwanicka.

Cd. na str. 8

Anna Dymna przed Dworem Polskim w Pęcicach.
Foto: Małgorzata Iwanicka.

WYDARZENIA
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śmy, że będziemy czytać tylko wielką 
poezję, uznaną i nagradzaną. Wpro-
wadziliśmy też, dzięki zresztą pomocy 
Czesława Miłosza, salon rekomenda-
cji mistrzowskich. Uznaliśmy, że muszą 
poezję czytać profesjonaliści, czyli akto-
rzy, ale dopuszczamy też, że może czytać 
poeta. Niektórzy autorzy świetnie czy-
tają swoje utwory, więc wtedy czytamy 
na zmianę. 

– Kto oprócz Pani zajmuje się jeszcze salo-
nem w Krakowie?

–  Mam do pomocy Bronka Maja, Józka 
Opalskiego i Anię Burzyńską z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, która jest też dy-
rektorem literackim Teatru Słowackiego. 
I gdy mnie nie ma w Krakowie, to oni 
to prowadzą. I zawsze też jest dyrektor 
Krzysztof Orzechowski, który musi pil-
nować swojego dobytku. Najważniejszą 
zasadą jest to, że musi to być robio-
ne społecznie, nikt na tym nie zarabia, 
wstęp jest wolny. No i trzeba mieć pa-
tronat medialny. Ustaliliśmy wszystkie 
te zasady, zwołaliśmy konferencję pra-

sową, na którą przyszły tłumy dzien-
nikarzy. I wszyscy, pamiętam, patrzyli 
na mnie jak na chorą, która w takiej rze-
czywistości otwiera salon poezji.

– Pierwsze spotkanie Salonu Poezji...

–  Nasz krakowski salon poezji powstał 6 lat 
temu. Natomiast wszystkie salony poezji 
otwieramy tą samą poezją, przez przypa-
dek zresztą, ale taką, która jest kluczem 
do ludzi. A jest to oczywiście poezja ks. 
Jana Twardowskiego. On jest prosty, ko-
munikatywny. Nie zraża do poezji tych, 
którzy nie znają się na niej. Pamiętam, 
że na pierwszym spotkaniu było bardzo 
dużo ludzi, siedzieli na schodach. A my 
baliśmy się, że nikt nie przyjdzie...

– A kolejne salony?

–  Spotkania w salonach poezji to jest stud-
nia bez dna. Robimy salony tematyczne, 
na przykład o miłości, o śmierci, o ma-
cierzyństwie. Gdy Ewa Kaim była w cią-
ży, to ze swoim mężem czytała wiersze 
o macierzyństwie To był jeden z pięk-

niejszych salonów. W tych salonach 
łączą się teatry, teatry polskie i krakow-
skie, łączą się pokolenia, rodziny, znajo-
mi i przyjaciele. 

– Krakowski Salon ma swoje oddziały. Ko-
morowski Salon Poezji jest jednym z nich.

–  Tak. Zaczęło się od Marty Kalmus, na-
szej studentki, która już była aktorką Te-
atru Wybrzeże. Uczestniczyła w naszym 
salonie, a potem otworzyła fi lię Salonu 
w Gdańsku. Od niej się zaczęło, a potem 
otwierałam salony w Tczewie, Rzeszo-
wie, Lublinie, Opolu i na Śląsku. W su-
mie w Polsce jest 19 salonów. Miło mi, 
że mogłam otworzyć Krakowski Salon 
Poezji w Komorowie.

– My również bardzo cieszymy się. Dziękuję 
za rozmowę.

– Dziękuję.

Jednocześnie zapraszamy Czytelników
na kolejne spotkania w Salonie Poezji.

W styczniu będziemy gościć
Jana Nowickiego.

Praca
Wójt Gminy Michałowice informuje, że w najbliższych dniach zostanie ogłoszony nabór na wolne stanowiska pracy:

Podinspektor/inspektor ds. kultury i spraw społecznych, 
Podinspektor/inspektor ds. księgowości, 

Podinspektor/inspektor ds. kasowo-księgowych,
Specjalista ds. zamówień publicznych, 

Specjalista ds. księgowości budżetowej.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań kwalifi kacyjnych oraz terminów składania dokumentów aplikacyjnych będą 

podane na stronie bip.michalowice.pl w dziale „Praca w Urzędzie”.

Najważniejsze są przyjaźnie... (Cd. ze str. 7)

Anna Dymna i Jerzy Radziwiłłowicz, a także Elżbieta Smolińska, Starosta Powiatu Pruszkowskiego oraz organizatorki ze 
Stowarzyszenia K40.
Foto: Małgorzata Iwanicka.

Anna Dymna.
Foto: Małgorzata Iwanicka.

WYDARZENIA
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W ramach działań Komisji funkcjo-
nuje punkt informacyjno-konsultacyjny 
dla osób z problemem alkoholowym oraz 
ich rodzin czynny w każdy czwartek w godz. 
17.00-19.00. Pełnią w nim dyżury: pedagog, 
terapeuta, funkcjonariusz policji i lekarz 
psychiatra.

W zakresie ustawowych działań oraz 
na podstawie Gminnego Programu członko-
wie Komisji:
•  przyjmują wnioski i prowadzą postę-

powanie w sprawach o zobowiązanie 
osoby uzależnionej do podjęcia lecze-
nia odwykowego zgodnie z określonymi 
procedurami;

•  motywują i kierują na terapię osoby uza-
leżnione oraz współuzależnione;

•  informują o możliwościach i formach 
leczenia oraz placówkach leczniczych 
i terapeutycznych;

•  udzielają wskazówek prawnych rodzi-
nom, w których występuje choroba alko-
holowa i często związana z nią przemoc 
fi zyczna i psychiczna;

•  prowadzą poradnictwo pedagogiczne;

•  współpracują z policją i opieką społeczną 
w celu gromadzenia niezbędnych infor-

macji, a także zwiększenia skuteczności 
wspólnych przedsięwzięć;

•  kierują wnioski do sądu w celu zobowią-
zania osoby uzależnionej do podjęcia le-
czenia odwykowego;

•  udzielają pomocy i wsparcia osobom 
po zakończeniu terapii odwykowej;

•  zajmują się kontrolą punktów prowadzą-
cych sprzedaż napojów alkoholowych, 
zgodnie z przepisami prawa;

•  wydają postanowienia w zakresie usytu-
owania i limitu punktów sprzedaży na-
pojów alkoholowych na terenie gminy 
Michałowice.

Istotnym elementem w pracy Komi-
sji jest prowadzenie działań o charakterze 
edukacyjno – profi laktycznym dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli. Dzięki ścisłej współ-
pracy z dyrektorami placówek oświato-

wych oraz pedagogami szkolnymi, możliwa 
jest realizacja wielu programów wychowaw-
czo-profi laktycznych, konkursów oraz im-
prez masowych organizowanych na terenie 
gminy Michałowice.

Pamiętajmy, że alkoholizm to silne uzależ-
nienie, choroba wymagająca leczenia, pomocy 
specjalistów. Problem ten dotyka całe rodziny, 
najbardziej jednak z powodu nadużywania al-
koholu przez rodziców cierpią dzieci. 

Jeśli masz problem lub wiesz, że alkohol 
jest przyczyną cierpienia innych, nie bądź 
obojętny, przyjdź! Członkowie Komisji 
to osoby kompetentne, życzliwe i otwarte 
na niesienie pomocy.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję!

Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Jodłowska

Rozwiązywanie problemów 
alkoholowych w gminie Michałowice
Gminna Komisja ds. Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowicach działa na podstawie ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych
w Michałowicach

z siedzibą w Nowej Wsi ul. Główna 52A
tel. (022) 758-28-22

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy 
Michałowice w Nowej Wsi, ul. Główna 52a

– od 12 października 2007 roku trwają warsztaty

dla rodziców, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności 
wychowawcze pozwalające na pokonywanie trudności 

w wychowywaniu własnych pociech.
Spotkania prowadzi psycholog, Izabela Bielecka, 

odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 17.45

Zapraszamy do udziału w warsztatach wszystkich 
zainteresowanych tą tematyką rodziców. 

Wszystkie pytania prosimy kierować do pracownika 
socjalnego – Edyty Żaczkiewicz tel. (0-22) 758-27-93

Warsztaty 
umiejętności 

wychowawczych

Od tego roku szkolnego w Gimna-
zjum w Nowej Wsi ruszyły akcje wolon-
tariatu młodzieżowego. Koordynatorem 
działań została pani Jadwiga Grużdź, na-
uczycielka chemii i biologii.

Czas nauki w szkole jest najwłaściw-
szy do kształtowania postaw altruistycz-
nych. Młodzież w tym wieku wykazuje 

ciekawość świata i dużą otwartość, a także poczucie wspólnoty. 
Wolontariat to dobrowolne działania na rzecz drugiego czło-

wieka, to dzielenie się swoim wolnym czasem, talentami, przyjaźnią, 
współodczuwaniem, pomocą.

„Pogotowie 
lekcyjne” – 
wolontariat naszej 
młodzieży
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Mistrzostwa Mazowsza Juniorów w Sza-
chach Błyskawicznych odbyły się w niedzie-
lę 25 listopada 2007 w michałowickiej hali. 
Mało licznie stawili się młodzi szachiści z re-
gionu, za to kolejny raz nasi juniorzy pokazali, 
że Michałowice z szachów słyną. Nie daliśmy 
najmniejszych szans innym klubom w klasyfi -
kacji drużynowej. Nasz Hetman zgromadził 
ponad 200 punktów, podczas gdy druga Po-
lonia Warszawa 74, a trzeci klub K.S. Wesoła 

zaledwie 68. Na dorobek ten złożyły się wyni-
ki indywidualne ponad czterdziestu naszych 
reprezentantów. Wyróżnię tutaj tylko me-
dalistów, choć inni też walnie przysłużyli się 
do zwycięstwa. Mistrzynią Mazowsza do lat 
14 została Aleksandra Kozera, która zosta-
ła udekorowana złotym medalem. Srebrne 
medale i tytuły wicemistrzów w swoich gru-
pach wiekowych zdobyli: Kasia Szostek , Ka-
mila Jarmużyńska, Agata Jaworska, Konrad 

Romejko i Michał Gosławski. Brązowe me-
dale odebrali: Ola Modzelewska, Ola Ro-
galska, Olga Juniak, Piotrek Sokół, Michał 
Trendak i Radek Krzyżewski. Na świętowa-
nie nie ma jednak czasu, bo już w kolejną 
niedzielę wielka szachowa impreza w Mi-
chałowicach; Mistrzostwa Mazowsza Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów. 

Trzymajmy kciuki za nasze szkoły!

Błyskawiczne mistrzostwa

Samorząd Uczniowski Liceum Ogól-
nokształcącego w Komorowie postano-
wił w tym roku przygotować imprezę, 
jakiej jeszcze w szkole nie było: Andrzej-
ki. Od rana, na każdej przerwie, można 
było zejść do sali pingpongowej i powró-
żyć sobie na wiele sposobów. Uczniowie 
dotarli do wielu staropolskich przepisów 
na andrzejkowe wróżby.

Andrzejki w Liceum

Ksiądz Andrzej Szymański - solenizant  częstował 
cukierkami.

Woskowe wróżby cieszyły się największym 
zainteresowaniem.

Dnia 21 listopada, w naszej szkole odby-
ły się zawody chłopców w piłce koszykowej. 
Udział wzięli przedstawiciele szkół z Ko-
morowa, Michałowic no i oczywiście No-
wej Wsi. Nasi chłopcy odniesli sukces - zajeli 
I miejsce!

Tym samym przeszli do następnego eta-
pu – Zawodów Powiatowych. Tam również 
osiągnęli niemały sukces – II miejsce (Wice-
mistrzowie Powiatu). 

To najwyższy wynik w historii naszej 
szkoły! Życzymy powodzenia i trzymamy 
kciuki, aby powiodło się im w kolejnych za-
wodach, które odbędą się już 7 grudnia.

Przedstawiciele naszej szkoły: 

Tymoteusz Stokarski
Daniel Niewiadomski
Bartek Tarczyk
Kornel Choiński
Partyk Ciołek
Maciek Zaremba
Staszek Miroszewski
Marcin Lewandowski
Sylwek Stosio
Partyk Makowski
Adam Rowicki
Rafał Jordan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koszykówka chłopców

Drużyna koszykówki z Nowej Wsi.

Z okazji Dnia Życzliwości, który przypa-
da 21 listopada, uczniowie szkoły w Micha-
łowicach zawitali bez mundurków, ubrani 
kolorowo i oczywiście z uśmiechem na twa-
rzy. Ściany szkolnych korytarzy przyozdobiły 
plakaty promujące życzliwość. Na przerwach 
uczniowie częstowali słodyczami swoich ko-
legów. Każdy na pamiątkę tego sympatycz-
nego święta otrzymał kolorowe słoneczko.

Odbył się konkurs na najbardziej życz-
liwego ucznia w klasie i najbardziej życzli-
wego nauczyciela. Tytuł ten otrzymała pani 
M. Mikunda. Gratulujemy!

źródło: strona internetowa szkoły

Bądźmy życzliwi
nie tylko od święta!

21 listopada – Dzień Życzliwości .

7 grudnia uczniowie szkoły z Nowej Wsi 
pojechali do Pruszkowa na zawody między 
powiatowe w koszykówce.

Wygrywając najpierw z Ożarowem, a po-
tem przegrywając z Żyrardowem wyszliśmy 
z grupy na drugim miejscu. 

W meczu o trzecie miejsce, pomimo 
tego, że przegrywaliśmy aż 14 punktami zdo-
łaliśmy odrobić straty na sekundy przed koń-
cem meczu, żeby potem w dogrywce wygrać 
jednym punktem 43:42. 

Tym samym zdobyliśmy 3 miejsce na za-
wodach między powiatowych i zostaliśmy 
jedną z najlepszych szkół na Mazowszu.

Tymoteusz Stokarski

3 miejsce 
w zawodach
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„Hetman” mazowieckich szachów

Drużyna ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Michałowicach zajęła III 
miejsce i również III miejsce – drużyna 
z michałowickiego Gimnazjum im. ks. Jó-
zefa Poniatowskiego.

Tak sukcesy te skomentował prezes 
szachowego klubu HETMAN Wiesław 
Żochowski: – Z podstawówki jestem bar-
dzo zadowolony, z gimnazjum – nie.

Szachiści z Michałowic – wychowanko-
wie Wiesława Żochowskiego od lat udowad-
niają, iż należą do ściślej czołówki szachistów 
szkół podstawowych i gimnazjów nie tylko 
Mazowsza, ale i Polski: od lat zajmują miej-
sca w pierwszej dziesiątce mistrzostw Polski, 
a przywożą także medale. 

Do tegorocznych sukcesów HETMA-
NA należą również: II miejsce w Mazowie-
ckiej Lidze Juniorów, połączone z awansem 
do II Ligii Juniorów (jest to ogólnopol-
ska liga) oraz Mistrzostwo Makroregionu 
Aleksandry Kozery. 

* * * 

O Wiesławie Żochowskim i prowa-
dzonym przez niego klubie szachowym 
HETMAN pisaliśmy wielokrotnie. Trud-
no zatem dodać coś nowego. Wiesław Żo-
chowski bakcylem szachów zaraża od lat, 

a założony przez siebie klub prowadzi 
ze swoją rodziną. Na niedzielnym turnie-
ju, 2 grudnia sędziowało sześcioro Żo-
chowskich: żona Wiesława, jego synowa 
oraz trzech synów. Jak zażartował prezes 
HETMANA, by zostać panią Żochowską, 
trzeba mieć przynajmniej II kategorię sza-
chową – taką „wniosła w posagu” pierwsza 
synowa Żochowskiego.

* * *

W Michałowickich turniejach uczestni-
czy wielu znakomitych, wybitnych zawodni-
ków Mazowsza. Nimi również staramy się 
interesować, kiedy przyjeżdżają do Micha-
łowic. Na przykład od lat – od wczesnego 
dzieciństwa w Zespole Szkół w Michałowi-
cach swoich przeciwników ogrywa Maciej 
Kuczyński. 

W niedzielę kierowana przez niego 
drużyna Szkoły Podstawowej nr 211 im. 
Korczaka w Warszawie zajęła II miej-
sce. (I miejsce zajęła drużyna z Wesołej). 
Maciej należy do POLONII Warszawa, 
którą to drużynę reprezentował tydzień 
wcześniej w Michałowicach 25 listopada. 
Na szachowe zawody po całej Polsce jeź-
dzi ze swoim tatą.

Stanisław Szałapak

Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Michałowicach 2 grudnia br., niedziela. Michałowiccy szachiści 
po raz kolejny potwierdzili, że należą do czołówki na Mazowszu. Mistrzostwa te odbyły się już po raz 9. Wzięło w nich udział ok. 300 zawod-
ników, 44 drużyny reprezentujące szkoły podstawowe i 19 drużyn gimnazjalnych. Jak powiedział obecny na zawodach, prezes Mazowieckie-
go Związku Szachowego, Jarosław Kowalewski: – Jest to największa impreza szachowa na Mazowszu. 

Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza odbyły się w szkole w Michałowicach.

Michałowiccy szachiści po raz kolejny potwierdzili, że należą do czołówki na Mazowszu.
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Zebrane dzieci i ich rodziców przywi-
tała Magda Edelman, zaprosiła wszystkich 
do poznawania dobrych manier nie tylko 
przy stole, a później do dekorowania ciast 
i pierników. A Grzegorz Kasdepke zapy-
tał dzieci, czy wiedzą, co znaczy savoir-viv-
re lub bon ton. Dzieci nie miały problemu 
z odpowiedzią. Odpowiadały też chętnie 
na inne pytania, jak choćby, gdzie powinna 
leżeć łyżka, gdzie widelec i nóż czy, jak na-
leży złożyć sztućce, gdy zakończymy jedze-
nie. Autor przeplatał rozmowę z dziećmi 
czytaniem swoich opowiadań. W spotkaniu 
uczestniczył Kacper, 12 letni syn Grzegorza 
Kasdepke. 

Grzegorz Kasdepke po spotkaniu, przy-
znał, że pisarzem dla dzieci został przez 
przypadek. Nigdy wcześniej o tym nie my-
ślał. Po ukończeniu Dziennikarstwa na Uni-
wersytecie Warszawskim trafi ł do redakcji 

Świerszczyka. Tam zaczął pisać pierwsze 
teksty dla dzieci. A gdy urodził się syn Kac-
per, to – jak powiedział– już na dobre za-
czął pisać książki dla dzieci. Pierwsze z nich 
pisał z myślą o własnym dziecku. Jak choć-
by  „Kacperiada. Opowiadania dla łobuzów 
i nie tylko”. Są to opowiadania o Kacprze, 
małym bystrym chłopczyku o łobuzowatym 

spojrzeniu i jego mądrym tacie. Wspólnie 
przeżywają wiele przygód. Wszystkie kłopo-
ty starają się rozwiązać samodzielnie. 

Są to najczęściej zabawne historyjki, 
które nie tylko są dowcipne, ale też po-
uczające. Tematyka jego książek zmienia 
się wraz z tym, jak dorasta Kacper. Ostat-
nio wydane książki są kierowane do nieco 
starszych dzieci. 

W spotkaniu uczestniczyła także Gabrie-
la Niedzielska, współautorka książki, „Słodki 
rok Kuby i Buby”. Książka ta jest prawdzi-
wą książką kucharską dla dzieci. Prawdziwą, 
ponieważ wszystkie zawarte w niej przepi-
sy są na tyle proste, że dzieci poradzą sobie 
z ich wykonaniem bez pomocy dorosłych.

A sobotnie spotkanie poświęcone 
było nie tylko dobrym manierom. Niektó-
re dzieci uczyły się dobrych manier przy 
stole, inne przypominały je sobie, a jesz-
cze inne dzieliły się swoją wiedzą. W dru-
giej części spotkania, dzieci przyozdabiały 
ciasta przygotowane wcześniej przez Ga-
brielę Niedzielską. Ozdabiały też pierniko-
we ciasteczka: choinki, mikołaje, gwiazdki. 
Na koniec była wielka uczta. Wszyscy mo-
gli poczęstować się kolorowymi i bardzo 
smacznymi ciasteczkami, a także napić się 
prawdziwej lemoniady.

W sobotnim spotkaniu uczestniczy-
ły również dzieci ze szkoły przy ulicy Wa-
piennej w Pruszkowie. Stowarzyszenie K40 
współpracuje z tą szkołą. 

BIZ

Bon czy ton, czyli o dobrych manierach
Grzegorz Kasdepke, autor książek dla dzieci, przyjechał na spotkanie do Komorowa. Przybyły zarówno przedszkolaki, jak i starsze dzieci. 
Na spotkaniu, które zorganizowała Magda Edelman ze Stowarzyszenia K40 była o mowa o dobrym wychowaniu. Dwie godziny później na 
Grzegorza Kasdepke czekały dzieci z Michałowic.

Grzegorz Kasdepke z synem Kacprem wśród dzieci.

20 listopada 2007 roku uczniowie 
klas trzecich michałowickiego gimnazjum 
uczestniczyli w spotkaniu z pisarką i poet-
ką Mariolą Pryzwan, autorką książek wspo-
mnieniowych. Pisarka w zajmujący sposób 
opowiedziała o życiu i twórczości Władysła-
wa Broniewskiego. 

Wszyscy z zainteresowaniem wysłucha-
li barwnej gawędy o poecie, który uwielbiał 
deklamować wiersze swoje i innych, upra-
wiał wiele dyscyplin sportowych. Przez całe 
życie był szarmancki wobec kobiet, wierny 
przyjaciołom, a nade wszystko kochał swą 
ziemię ojczystą.

Ta nietypowa lekcja przybliżyła uczniom 
postać kontrowersyjnego poety.

(źródło: strona internetowa szkoły:
www.gimmichalowice.pl/news.php?readmore=87)

Mariola Pryzwan w Gim-
nazjum w Michałowicach

Mariola Pryzwan podczas spotkania w szkole 
w Michałowicach.

Magda Edelman i Grzegorz Kasdepke podczas spotkania z 
dziećmi w szkole w Komorowie.

SPOTKANIA
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SPOTKANIA

Trzeszczyki – Agnieszki Frączek

Spotkanie z autorką w Komorowie roz-
poczęło się od występu dzieci z Teatrzyku 
Kurtynka, który w szkole w Komorowie, 
prowadzi Małgorzata Pajączek, nauczy-
cielka nauczania początkowego, a także 
Ewa Ciechomska, również nauczycielka 
nauczania początkowego. Dzieci przedsta-
wiły fragmenty wierszy autorki. 

Następnie autorka chętnie zaczęła mó-
wić o tym, jak pisze wiersze i skąd czer-
pie pomysły. Powiedziała, że zaczęła pisać 
wiersze dla dzieci niespełna osiem lat 
temu. I pisanie przynosi jej wielką satys-
fakcję i radość. Natomiast mniej chętnie 
swoje wiersze czyta córce. I to, bynajmniej 
nie dlatego, że mało jej czyta, ale dlate-
go, że nawet po wydrukowaniu, gdy czy-
ta swoje wiersze, jeszcze by je zmieniała 
i udoskonalała. 

Agnieszka Frączek jest językoznawcą, 
doktorem w Instytucie Germanistyki Uni-
wersytetu Warszawskiego. Specjalizuje 
się w dziedzinie leksykologii i leksykogra-
fi i. I jest również pisarką dla dzieci, jej de-
biutem pisarskim był tomik: „Co ja plotę” 
Później wydała jeszcze: Bziki Weroniki, 
Ale heca, Chichopotam i Trzeszczyki. 

Agnieszka Frączek na zakończenie 
przeczytała kilka wierszy z tomiku „Trzesz-
czyki” i powiedziała, że chętnie czyta takie 
teksty dzieciom na spotkaniach autor-
skich. To wielkie wyzwanie przeczytać ta-
kie wierszyk i nie złamać języka, bo ten 
język – jak mówi autorka – może się jesz-
cze przecież przydać.

Dzieci ze szkoły w Komorowie przy-
były na spotkanie bardzo licznie i chętnie 
też zadawały pytania i z uwagą słucha-

ły wierszy w wykonaniu 
autorki. 

I pewnie spotkanie 
mogłoby trwać jeszcze 
dłużej, gdyby nie fakt, 
że dzieci ze szkoły w Mi-
chałowicach również cze-
kały na pisarkę.

Na zakończenie 
do autorki – Agnieszki 
Frączek ustawiła się dłu-
ga kolejka dzieci po wpi-
sy i autografy.

Spotkania z pisarzami, 
to stała, obok warsztatów, 
propozycja Stowarzy-
szenia K40 dla naszych 
uczniów. W Stowarzysze-

niu organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży 
zajmuje się Magda Edelman, Lucyna Ko-
walska, a także Ewa Kaleta, która od nie-
dawna jest kierowniczką szkolnej świetlicy. 
W styczniu odbędzie się spotkanie w Wan-
dą Chotomską.

Beata Izdebska-Zybała 

Bziki Weroniki
W książce tej znajdują się wierszyki skrzą-
ce inteligentnym humorem, pełne nie-
spodziewanych skojarzeń i zaskakujących 
point, barwne i bezpretensjonalne. Wier-
sze Agnieszki Frączek należą do wybit-
nych dzieł gatunku.

Ale heca!
„Ale heca!” Dom na plecach! Bałwan 
w kwiatki, zebra w łatki, śnieg zielony 
u sąsiadki! Po tym śniegu mkną na nar-
tach krowy w kratkę! Druga czwarta. Pią-
ta zjeżdża na snowboardzie, wielkie gogle 
ma na mordzie!...

Chichopotam + CD
Obszerny zbiór dowcipnych, ciepłych 
i trochę „zakręconych” wierszy dla dzie-
ci. Opowiadają o sprawach codziennych 
w niecodzienny sposób – zwierzęta, ludzie, 
zwykłe przedmioty czy zjawiska przyro-
dy, słowem... świetna lektura nie tylko dla 
malucha.

Co ja plotę?
W książce znajdziemy zabawne wierszyki 
i rymowanki dla dzieci....

Spotkanie z Agnieszką Frączek, pisarką dla dzieci, odbyło się w sobotę, 24 listopada, najpierw w Szkole Podstawowej w Komorowie, a dwie 
godziny później, autorka odwiedziła dzieci ze szkoły w Michałowicach. Spotkania zorganizowało Stowarzyszenie K40.

Agnieszka Frączek wśród dzieci.

Gdzie uśmiech toczy się jak piłeczka...
Remont trwał od 5 kwietnia do 31 sierp-

nia 2007 roku. Następnie zatwierdzenie wy-
konanych prac przez odpowiednie służby 
również wymagało czasu.

Najważniejsza natomiast jest codzien-
na praca, a dobre warunki lokalowe zde-
cydowanie ją ułatwiają. W czasie występu 
na ofi cjalnym otwarciu dzieci zaśpiewały 
„Hymn przedszkolaka”: „…to przedszko-
le, w którym zawsze jest wesoło. / Tu gdzie 
każde dziecko śmieje się do dziecka / i gdzie 
uśmiech tak się toczy jak piłeczka”.

Właśnie o to chodzi, by dzieci w przed-
szkolu uśmiechały się i cieszyły. Ważne, 
by dzieci miały poczucie bezpieczeństwa i ba-
wiły się w miłej atmosferze. Tak jest w micha-
łowickiej placówce – na co dzień i od święta. 
Dzieci – w trakcie zabawy – przechodzą przez 
skomplikowany proces dydaktyczny. Jak po-
wiedział „przecinając wstęgę” wójt Gminy 
Michałowice Roman Lawrence: „Przedszko-
le jest pierwszą wspólnotą człowieka”.

Natomiast Beata Woś, dyrektor Gmin-
nego Przedszkola, powiedziała, że stara się, 
aby w przedszkolu pracowały osoby z odpo-
wiednim wykształceniem, które kochają pra-
cę z dziećmi. 

Teraz do przedszkola uczęszcza 148 
dzieci. Na terenie naszej gminy nie ma niżu 
demografi cznego. Osiedla się wiele młodych 
rodzin.

Personel przedszkola liczy 23 osoby, 
są 3 nauczycielki dyplomowane, 12 nauczy-
cielek mianowanych, wśród personelu po-
mocniczego znajduje się jeden mężczyzna 
– konserwator. 

We wrześniu placówka będzie obchodzi-
ła 30-lecie, a dyrektor Beata Woś kieruje nią 
od 1999 roku.

Stanisław Szałapak

W niedzielę, 9 grudnia - po remoncie - ofi cjalnie zostało przekazane do użytku Gminne Przedszkole w Michałowicach.

Dyrektor przedszkola Beata Woś dziękuje władzom gminy 
za remont przedszkola. Po prawej, zastępca wójta Krzysz-
tof Grabka
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Gdy po ogłoszeniu stanu wojennego Da-
riusz Osiński pozostał bez pracy postanowił 
działać na własną rękę. Najlepszym sposo-
bem, choć czasy nie były ku temu sprzyjające, 
był własny biznes. Rozpoczął od przydomo-
wej produkcji korków i kapiszonów, które 
dobrze sprzedawały się na odpustach i baza-
rach. Również sadownicy i rolnicy byli jego 
klientami, bo korków i kapiszonów używa 
się także w sadownictwie i rolnictwie. Huk 
wystrzałów odstrasza ptaki, a także dzikie 
zwierzęta, na przykład dziki i jelenie, któ-
re potrafi ą wyrządzić wiele szkód w polu 
czy sadzie. 

Zajęcie to przynosiło niezły dochód, dla-
tego, jak tylko pojawiły się możliwości rozwi-
jania działalności gospodarczej, już wspólnie 
z żoną, postanowili rozwijać fi rmę. Na po-
czątku lat 90. zaprzestali produkcji, a skupi-
li się na imporcie i sprzedaży. Sprowadzali 
wtedy towar z Niemiec i Holandii, a sprzeda-
wali w Polsce. Nie były to już korki i kapiszo-
ny, a petardy i fajerwerki. Odbiorcami były 
sklepy myśliwskie, sklepy z bronią, ale też 
stali klienci, czyli drobni handlarze z odpu-
stów i bazarów. 

W tym biznesie sezonowość jest ogrom-
na. 90 procent obrotów przypada na listopad 
i grudzień, pozostałe 10 procent obrotu roz-
kłada się na miesiące letnie. Żniwo przypa-
da oczywiście w Sylwestra. 

Na początku lat 90. postanowili spe-
netrować rynek chiński i dziś sprowa-
dzają swoje produkty tylko z Chin. Wraz 
ze zmianami rynkowymi, zmienia się też 
ich sprzedaż. Z powodu zaostrzenia prze-
pisów BHP, a także przepisów przeciw 
pożarowych zmniejszyła się sprzedaż na ba-
zarach. Dziś prawie cały handel odbywa 
się supermarketach. Dlatego też w wypad-
ku fi rmy Super Pawer najwięksi handlowcy 
też są ich głównym kontrahentem. Sprze-
daż do supermarketów stanowi przeszło 
60 procent ich obrotów. Około 20 procent 
sprzedaży odbywa się poprzez hurtowni-

ków. Natomiast 10 procent stanowi eksport 
do krajów Unii Europejskiej, a także byłych 
republik radzieckich. 

Firma Super Power prowadzi też usłu-
gę, którą są pokazy fajerwerków. Tę for-
mę działalności fi rma miała w swojej ofercie 
od początku swojego istnienia. Wielokrot-
nie robione były pokazy sztucznych ogni 
i fajerwerków. Jak choćby na Festiwalu Fa-
jerwerków w Chorwacji, Ustce czy z okazji 
750-lecia Kaliningradu. Zawsze też u Krzysz-
tofa Pruszyńskiego, podczas rocznicowej im-
prezy fi rmowej, organizowany jest pokaz 
fajerwerków.

Obecnie właściciele koncentrują się 
na zdobywaniu rynku supermarketów. 
Skutecznie też rozwijają rynki zagranicz-
ne, głównie Unii Europejskiej. Reklamu-
ją się na domenach internetowych krajów 
unijnych. Robert Nowak zajmuje się w fi r-
mie obsługą klientów kluczowych. On też 
rozwija nową dziedzinę w biznesie, którą 
jest oprawa pirotechniczna gier sportowych 
ASG (airs of game), jest to walka kulkami 
żelowymi, a także paintball, czyli strzelanie 
kulkami zawierającymi farby. Takie walki 
odbywają się w lasach, polach walki, halach 
czy na opuszczonych lotniskach i poligonach 
wojskowych. Jest to sport – zabawa, który 
zyskuje coraz więcej entuzjastów. 

Dziś fi rma Super Power jest jedną 
z trzech największych w Polsce fi rm, które 
zajmują się sprzedażą artykułów pirotech-
nicznych. Jako pierwsza w Polsce bada zgod-

ność sprowadzonych produktów z unijną 
dyrektywą określającą normy jakościowe.

Ma dwie siedziby: w Michałowicach, 
gdzie znajduje się biuro i sklep oraz w Pęci-
cach. Tam mieści się od 1998 roku hurtow-
nia, sklep i biuro. 

Firma Super Power kilkakrotnie uczest-
niczyła w Dniach Gminy Michałowice robiąc 
pokazy fajerwerków.

Beata Izdebska-Zybała

PRZEDSIĘBIORCY

Prezentacja fajerwerków fi rmy Super Power.

Biznes fajerwerków
Firma Super Power zajmuje się sprzedażą artykułów pirotechnicznych, działa od 1981 roku, na początku zajmowała się produkcją i sprze-
dażą korków i kapiszonów. Dziś jest jedną z trzech największych fi rm w Polsce, które sprowadzają artykuły pirotechniczne z Chin, sprze-
daje je w Polsce, ale też w krajach Unii Europejskiej i byłych republikach radzieckich.

Siedziba fi rmy Super Power w Pęcicach Małych.

Maria Osińska podczas Międzynarodowych Targów Zaba-
wek w Norymberdze.
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Komunikat
Szukamy korespondentów oraz redaktorów do redakcji „Aktual-
ności” na stronie internetowej Gminy

Urząd Gminy Michałowice poszukuje:
1)  Korespondentów do przygotowywania tekstów wraz z dokumen-

tacją fotografi czną o realizowanych inwestycjach, sprawach 
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

2)  Redaktorów do pisania artykułów wraz z dokumentacją fo-
tografi czną z organizowanych na terenie Gminy Michałowice 
imprez, uroczystości oraz innych wydarzeń.

Wymagana dyspozycyjność, aparat cyfrowy, umiejętność redago-
wania tekstów oraz dobra znajomość języka polskiego.
Dokumenty aplikacyjne, wg uznania składającego ofertę, nale-
ży złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Michałowice do dnia 11 
stycznia 2008 roku.

Gmina Michałowice z głębokim żalem żegna
zmarłego dnia 9 grudnia 2007 roku w wieku 72 lat

Ś † P

Henryka Mączyńskiego

Mieszkańca Nowej Wsi.
Radnego Gminnej Rady Narodowej w Michałowicach,

znakomitego organizatora życia społecznego,
człowieka wielkiego taktu i kultury osobistej

Sołtys Nowej Wsi, Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy

Dobra książka to podstawa

Besala Jerzy – Barbara 
Radziwiłłówna i Zygmunt 
August

Biografi a młodo zmarłej 
polskiej królowej (1520-51) 
historia jej burzliwego związ-
ku z Zygmuntem Augustem 
fakty i legendy, barwne tło 

społeczno-obyczajowe Polski XVI wieku. Kim 
była naprawdę piękna Barbara Radziwiłłów-
na, opiewana przez poetów, bohaterka wielu 
sztuk teatralnych i fi lmów? Dla króla Zygmun-
ta Augusta, który poślubił ją w tajemnicy 
z wielkiej miłości, była ważniejsza niż konfl ikt 
ze szlachtą, sprzeciwiającą się temu małżeń-
stwu i koronacji. Przedwczesna śmierć sprawi-
ła, że królową była tylko przez pół roku.

Delahaye Gilbert – Mar-
tynka i spotkanie z duchami 
(książka dla dzieci)

Bestseller w wielu krajach 
świata. Zabawne i poucza-
jące przygody sympatycznej 
dziewczynki. Razem z Mar-
tynką i jej przyjaciółmi czy-

telnicy poznają świat i uczą sie wielu nowych 
rzeczy. Pełne uroku, przyciągające uwagę ilu-
stracje oraz dowcipny tekst tworzą niepowta-
rzalny, ciepły nastrój.

Grass Gunter – Przy obiera-
niu cebuli

W najnowszej książce Gun-
tera Grassa „ Przy obiera-
niu cebuli” autentycznosć 
zdecydowanie góruje nad 
fi kcją, pamieć nad wyob-

raźnią. Po Oskarze z „Blaszanego bębenka”, 
po Amselu i Maternie z „Psich lat”, po Mahl-
kem z „Kota i myszy” oraz wielu innych wymy-
ślonych postaciach - tym razem w roli głównej 
występuje sam Autor, wspominając raz ciepło, 
raz nostalgicznie, to znów gorzko dwadzieścia 
młodych lat łatwego życia. Pomagają w tym ce-
bula i bursztyn.

Zielony Talizman. Reportaże 
z dziejów Pierwszej Samodziel-
nej Kompanii COMMANDO 
1942-1944

„Zielony talizman” to praca 
zbiorowa przybliżająca dzie-
je 1. Samodzielnej Kompa-
nii Commando. W krótkich, 

kilkustronicowych opowiadaniach w barwny 
sposób opisane zostały losy kompanii, od czasu 
jej sformowania i wyszkolenia w Wielkiej Bry-
tanii, przez pobyt w Afryce, po walki na fron-
cie włoskim.

Van Roy Peter, Haridi Seif 
– Programowanie. Koncepcje, 
techniki i modele

Książka „Programowanie. 
Koncepcje, techniki i mode-
le” prezentuje programowa-
nie jako zbiór takich właśnie 
modeli. Opisuje je w po-

staci kodów stworzonych w prostym języku 
podstawowym przeznaczonym dla abstrakcyj-
nego komputera. W książce przedstawiono 
zarówno modele ogólne — programowanie 
deklaratywne, współbieżność deklaratywną, 
współbieżność przesyłania komunikatów, stan 
jawny, programowanie zorientowane obiek-

towo, współbieżność stanu dzielonego oraz 
programowanie relacyjne – jak i modele spe-
cjalizowane, takie jak programowanie grafi cz-
nych interfejsów użytkownika, programowanie 
rozproszone oraz programowanie z ogranicze-
niami. Publikacja zawiera wiele fragmentów 
programów i ćwiczeń. Można je uruchomić 
w ramach systemu Mozart Programming Sy-
stem – pakietu programistycznego rozprowa-
dzanego na licencji open source.

Sokół Maria – Internet. Kurs. 
Wydanie II

Dzięki książce „Internet. 
Kurs. Wydanie II” opanu-
jesz tajniki sieci kompute-
rowej oplatającej cały świat. 
Poznasz przeglądarki in-
ternetowe Internet Explo-

rer 7 i Firefox i dowiesz się, jak wyszukiwać 
na stronach WWW interesujące Cię infor-
macje za pomocą wyszukiwarki Google. Na-
uczysz się korzystać z poczty elektronicznej, 
grup dyskusyjnych i komunikatorów interne-
towych. Przeczytasz o telefonii internetowej 
i programie Skype, a jeśli będziesz chciał stwo-
rzyć własną witrynę WWW, znajdziesz tu pod-
stawowe informacje niezbędne do tego, aby 
ją zaprojektować.

Lis Tomasz – PIS-neyland

Jest to zbiór felietonów To-
masza Lisa, publikowanych 
w latach 2005-2007 w „Gaze-
cie Wyborczej”, Polskapres-
se i „Dzienniku Łódzkim”. 

Zachęcamy do odwiedzania biblioteki w Komorowie i korzystania z jej księgozbioru.
A oto niektóre nowości wydawnicze:

INFORMACJA 
Wójt Gminy informuje, że dnia 24 grudnia 2007 roku, (poniedziałek) Urząd Gminy Michałowice będzie nieczynny.
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Zredagowała: Beata Izdebska-Zybała

e-mail: beataizdebska@w-n.pl

Skład i druk – Oficyna Drukarska 
ul. Sokołowska 12A, 01-142 Warszawa 

tel./fax 0-22 632 83 52
e-mail: info@oficyna-drukarska.pl

INFORMACJE LOKALNE

Zredagowała: Beata Izdebska-Zybała

e-mail: beataizdebska@w-n.pl

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU GMINY
05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 34, sekretariat@michalowice.pl, www.michalowice.pl

fax: 022 723 81 78 wew. 190 

Centrala: 022 723-81-78, 022 723-93-32, 022 723-93-35
oraz tonowo, wybierając nr wewnętrzny:
0 lub 116 Sekretariat Wójta i Zastępcy Wójta Gminy, 101, 108 – Inwestycje, 
103 – Meldunki, 104, 105 – Podatki, 106 – Skarbnik Gminy, 107 – Ksiegowość 
budżetowa, 109 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, 110 – Kie-
rownicy Referatów Inwestycji oraz Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska, 111 – Sekretarz Gminy, 112 – Ewidencja Działalności Gospodarczej, 
113 – Zamówienia Publiczne, Kadry, 121 – Planowanie i Zagospodarowanie 
Przestrzenne, 123, 124 – Geodezja i rolnictwo, 125 – Biuro Rady Gminy

Telefony bezpośrednie:

Referat Spraw Obywatelskich – tel: 022 723-87-55
Stanowisko ds. Kultury – 022  723-83-00
Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne – 022 723 93 36
Geodezja i rolnictwo – 022 723 93 37
Ewidencja Działalności Gospodarczej – 022 723 93 45
Biuro Rady Gminy – 022 723 93 38

Kasa – 022 723 84 08 (czynna: pon. 9.15–16.30, wt.–pt. 8.15–15.30 w ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 12.00)

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
GMINY MICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów, tel. 022 758 27 93

GMINNE PRZEDSZKOLE W MICHAŁOWICACH
ul. Szkolna 13, 05-816 Michałowice, 
tel. 022 83 80

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 
Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów, tel. 022 758 26 63

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MICHAŁOWICE 
ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice, (budynek Szkoły podstawowej)
tel./fax. 022 723 86 00
Filia biblioteki mieści się w  Nowej Wsi, ul. Główna 52 A
05-806 Komorów (budynek Gminnego Przedszkola)
tel./tax.: 022 758–28–72

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów,
tel. 022 758 06 37 szkoła podstawowa • tel. 022 723 02 48 gimnazjum i liceum

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MICHAŁOWICACH
ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice,
tel. 022 723 86 21 szkoła podstawowa im. Jana Pawła II
tel. 022 753 03 40 gimnazjum im. Józefa Poniatowskiego

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOMOROWIE
ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów,
Tel. 022 758 01 84

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
IM MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWEJ WSI
ul. Główna 96, 05-806 Komorów
tel. 022 758 26 05 szkoła • tel. 022 758 26 51 przedszkole

GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI  I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
W MICHAŁOWICACH Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów, tel. 022 758 28 22
(dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00-19.00)

WAŻNIEJSZE TELEFONY
POLICJA
Komisariat Policji w Regułach tel. 022 723 41 70,
 022 723 73 27, 022 753 40 45, 022 604 62 68
(wszystkie telefony czynne całodobowo)
Komenda Powiatowa: 022 758 60 81 do 85, 022 604 62 13

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ I SANITARNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „GEA-NOVA” Sp. z o. o.
05-082Stare Babice, ul. Kutrzeby 38
SERWIS: tel. 0 695 380 695, 0 693 860 083

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W PRUSZKOWIE
telefon alarmowy 022 758 77 01

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ WODROL. S. A, SUW
Komorów tel.022 758 09 17
Pogotowie Wodociągowe WODROL tel.  0 694 404 982, 0 694 404 967
Sieć wodociągowa w Osiedlu Michałowice i Osiedlu Ostoja w Komorowie 
obsługuje – MPWiK 
MPWiK Pruszków tel. 022 758 64 78, 022 758 64 79
Pogotowie Wodociągowe MPWiK tel.0 602 316 505

STAROSTWO POWIATOWE – tel. 022 738 14 00
Referat drogowy  tel. 022 738 15 56, 022 738 15 57,  022 738 15 59

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
Rejon Pruszków tel. 022 738 23 00 • Rejon W-wa (ul. Włodarzewska) tel. 022 821 52 11

PRZYCHODNIE LEKARSKIE
„Arka” Komorów, ul. Berylowa 34, tel 022 758 00 85
RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7, tel. 022 753 04 04
Przychodnia Lekarska ZDROWIE Komorów
ul. Turkusowa 5, tel. 022 759 16 57

POGOTOWIE GAZOWE
Awarie: tel. 992, 022 621 24 71, fax. 022 629 76 54

OŚWIETLENIE ULICZNE Konserwator oświetlenia fi rma „Święcki”
tel. 022 886 48 26, 022 886 48 27, 0 692 469 767

APTEKI
„Leśna” Komorów, ul. Ceglana, tel. 022 758 02 21
„Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34, tel. 022 758 00 82
Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24, tel. 022 758 27 25
Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 9, tel. 022 723 91 83
Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 10, tel. 022 723 92 00

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
FUNDACJI „NIEDŹWIEDŹ” Magdalena Szyc
Korabiewice 11, 96-122 Puszcza Mariańska • tel. kom. 0 503 845 563




