
Komisariat Policji Michałowice z\s 
w Regułach ul. Graniczna 4

Dyżurny Komisariatu Policji Michałowice 
tel. 723-41-70

Komendant Komisariatu Policji Michałowice 
- podkom. Mariusz Śledziewski tel. 723-41-70

Z-ca Komendanta - podkom. Przemysław Sobieski
tel.723-41-70

Dzielnicowy rejonu nr I
Komorów, Komorów Wieś 
sierż. Krzysztof Jaryczewski 
tel. 723-41-70, kom. 0600-997-480

Dzielnicowy rejonu nr II 
Nowa Wieś i Granica, Helenów
asp. Tomasz Chmura 
tel. 723-41-70, kom. 0600-997-533

Dzielnicowy rejonu nr III 
Reguły, Pęcice, Pęcice Małe,
Sokołów, Suchy Las, 
Uroczysko Chlebów
sierż. Dariusz Michalski 
tel. 723-41-70, kom. 0600-997-471

Dzielnicowy rejonu nr IV 
Michałowice, Michałowice Osiedle, 
Michałowice Wieś, Opacz Kolonia, 
Opacz Mała
st. post. Artur Włodarczyk 
tel. 723-41-70, kom. 0600-997-470 

BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWOO  KKOOSSZZTTUUJJEE!!

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Gminy
Michałowice. Obsada komisariatu w Regułach
wzrośnie o 5 etatów. Przyznał je naszej gminie
komendant powiatowy Jacek Kędziora. Będą
stopniowo obsadzane przez komendę powiatową
policji w Pruszkowie w miarę kończeniu szkolenia
przez policjantów. Obecnie obsada komisariatu policji
w Gminie Michałowice została wzmocniona
o 2 policjantów, w niedługiej przyszłości możemy się
spodziewać, że dołączą następni stróże naszego
bezpieczeństwa. 

W razie jakichkolwiek problemów związanych
z bezpieczeństwem możecie się Państwo zawsze zwrócić
do Komendantów w Komisariacie Policji Michałowice
w Regułach, a także do swoich dzielnicowych. Dlatego
obok publikujemy ich zdjęcia i numery telefonów
komórkowych. Policjanci są do Państwa dyspozycji. 

Komendant Kędziora nie kryje satysfakcji, że wzro-
sło bezpieczeństwo w miejscowościach naszej gminy,
która w grudniu w rankingu komendy powiatowej zna-
lazła się na 1 miejscu, co oznacza wzrost o jedno miej-
sce w górę w porównaniu z poprzednimi miesiącami
czwartego kwartału ubiegłego roku. Dzielnicowi komi-
sariatu z Michałowic w grudniu mieli najlepsze wyniki
w powiecie pruszkowskim. Silna komenda powiatowa
to silne komisariaty. Komendant Powiatowy Policji
chce w tym miejscu uspokoić mieszkańców osiedla Mi-
chałowice i poinformować, że w pierwszych dniach
2005 roku nie było żadnego zabójstwa na terenie osie-
dla. Przypomina tylko, że w każdym przypadku, gdy
umiera samotnie człowiek, zgodnie z procedurą policja
chce poznać przyczynę zgonu. I właśnie w pierwszych
dniach stycznia 2005 roku zmarł samotnie w swoim do-
mu starszy mieszkaniec Michałowic. Biegli z zakresu
medycyny sądowej ustalili, że śmierć nastąpiła z przy-
czyn naturalnych. Także w 2004 roku na terenie osiedla
nie zanotowano żadnego przypadku zabójstwa. 

Znaczące wyniki Michałowic mają ścisły związek
z dobrą współpracą samorządu gminy z policją i pienią-
dzom przekazanym przez Radę Gminy Michałowice  w
wyniku porozumienia pomiędzy wójtem Romanem
Lawrence a policją. Pieniądze przekazywane są m.in.
na służby ponadnormatywne czyli patrole piesze, które
popołudniu i wieczorem miedzy 16 i 22 chodzą ulicami
naszych miejscowości. Ich trasa zależy nie tylko od wy-
ników analiz komisariatu gminnego i komendy powia-
towej, ale również od wskazań samorządu. Mieszkańcy
przyznają, że ma to wpływ na ich poczucie bezpieczeń-
stwa, zwłaszcza, że ostatnio zostali ujęci sprawcy kra-
dzieży samochodu i rozboju. Nic tak nie poprawia sa-
mopoczucia jak świadomość, że bandyta nie pozosta-
nie bezkarny. Mieszkańcy Gminy Michałowice duże
nadzieje pokładają w nowym komisariacie, który ma
być zbudowany w Regułach jeszcze w tym roku. Gmina
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Bezpieczeństwo kosztuje

W październiku ubiegłego roku zaprzyjaźnione mia-
sto Vico Nel Lazio odpowiedziało na naszą propozycję
rozegrania meczu piłkarskiego pomiędzy reprezenta-
cjami samorządów miasta Vico Nel Lazio i Gminy Mi-
chałowice i zaprosiło nas do siebie. Nie pozostało nic
innego, jak tylko przyjąć zaproszenie, zebrać drużynę
i udać się do Włoch. 

Program pięciodniowego pobytu (3-8 grudnia) dla na-
szej czternastoosobowej reprezentacji przygotowany przez
włoskich przyjaciół był bardzo bogaty. Jak zawsze serdecz-
ni i pełni temperamentu Włosi przyjęli nas z wrodzoną im
radością i życzliwością. Pierwszy dzień to wieczorny spacer
po Vico Nel Lazio i spotkania z mieszkańcami. Drugiego
dnia przed południem nasza delegacja została oficjalnie
przyjęta w urzędzie miejskim i zwiedzaliśmy miasto. Prze-
prowadziliśmy pierwsze rozmowy o dalszej współpracy.
W południe wyjechaliśmy do Anagni, zaproszeni przez je-
go burmistrza — Pana Franco Fiorito. Pobyt rozpoczęli-
śmy od kurtuazyjnego spotkania z władzami miasta w „Pa-
łacu komunalnym” będącym perłą architektury świeckiej
z okresu romańskiego. Po spotkaniu udaliśmy się na spa-
cer po Anagni w towarzystwie najlepszych przewodników
miejskich. Miasto Anagni, zwane „Miastem Papieży”, zna-
ne jest z wielkiej roli, jaką odegrało w średniowieczu, 

będąc siedzibą papieży. Wiele czasu spędziliśmy 
w XI-wiecznej katedrze zbudowanej w stylu lombardzko-
-romańskim. Zaproszeni zostaliśmy do historycznych sal
zakrystii katedry w których zgromadzone są dokumenty, li-
turgiczne szaty, naczynia i pamiątki z życia katedry. Naj-
starsze pamiętają czasy pierwszych biskupów Anagni z V
w., a najnowsze to pamiątki z kilku apostolskich pobytów
w katedrze Ojca Świętego Jana Pawła II. Podziemia kate-
dry, jej najstarsza część, krypta Św. Oliwii sprzed X w.
wzbudziła zachwyt. Nad posadzką z mozaiki złożonej
z drobnych, barwnych płytek kamiennych rozpościera się

kilkaset metrów kwadratowych sklepienia i ścian zapełnio-
nych freskami przedstawiającymi niemal wszystkie sceny
biblijne oraz pełna ilustracja scen ewangelicznych życia Je-
zusa Chrystusa. 

Pod wieczór przenieśliśmy się w XV w., to znaczy do
piwnicy z XV wieku adaptowanej na restaurację. Spotkali-
śmy się w niej przy winie z członkami Rady Miejskiej Ana-
gni i deputowanymi do władz regionu Lacjum. 

W niedzielę wyjechaliśmy do Rzymu. Rozpoczęliśmy
dzień od udziału w Mszy Świętej w Bazylice Św. Piotra, na
placu Św. Piotra, odmówiliśmy Anioł Pański z Ojcem
Świętym Janem Pawłem II. Nasz biało-czerwony transpa-
rent z napisem Gmina Michałowice, przygotowany przez
Radę Sołecką z Sokołowa wywindowany w górę na trzy
metry był doskonale widoczny w czasie niedzielnej trans-
misji TVP. Później tradycyjne zwiedzanie Rzymu — Waty-
kan, Forum Romanum, Stadion Olimpijski — Roma. 

W poniedziałek gospodarze zaplanowali w Vallemaio
spotkanie z prof. Vincenzo Bianchi z Akademii Sztuk
Pięknych z Bolonii oraz złożenie kwiatów na żołnierskim
cmentarzu pod Monte Cassino. Na naszą prośbę włoscy
przyjaciele o szóstej rano wiozą nas do Neapolu. Neapol,
Zatoka Neapolitańska, Wezuwiusz i dwugodzinny spacer
śladami Enrico Caruso i Sophii Loren. W południe przy-
jazd do Vallemaio, miasteczka prawie całkowicie zniszczo-
nego w czasie walk aliantów z wojskami niemieckimi
o „drogę na Rzym”. Ruiny miasteczka zostały zostawione
na wieczną pamiątkę jako przestroga przed wojną. Prof.
Bianchi jest animatorem działań artystycznych na rzecz
idei Pokoju i Bohaterstwa między Narodami przez Poezję
i Sztukę. Realizuje tę ideę m. in. przez organizowanie
w Vallemaio warsztatów artystycznych, na które przybywa-
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przeznaczyła teren w Regułach i w połowie będzie par-
tycypować w kosztach jego powstania. Drugą połowę
sfinansuje Komenda Główna Policji. 

Niedawno odbyło się spotkanie komendanta Jacka Kę-
dziory z przedstawicielami lokalnych samorządów, na któ-
rym zapoznano uczestników ze stanem bezpieczeństwa za
9 miesięcy ubiegłego roku. To robocze spotkanie zostało
dobrze odebrane przez samorządowców. Następne odbę-
dzie się za kwartał. Komendant bardzo liczy na nasze po-
stulaty i wnioski na temat bezpieczeństwa. Dużą rolę mają
do odegrania dzielnicowi. Wiele będzie zależało od tego,
czy potraktujemy policjantów jak swoich i z zaufaniem
przekażemy nasze uwagi i życzenia. 

Poniżej przytaczam informację, otrzymaną przez

Wójta Gminy Pana Romana Lawrence: 
– Mając na uwadze, że bardzo wielu mieszkańców

Michałowic zwracało się do mnie z prośbą o informację
w sprawie przyczyn śmierci jednego z naszych miesz-
kańców, mogę tylko dodać parę słów do informacji za-
wartej w powyższym artykule. 

Nasz mieszkaniec i sąsiad zmarł śmiercią naturalną,
co potwierdziła sekcja. Zawsze tak jest, że gdy samot-
nie umiera zamożny człowiek, policja chce dokładnie
zbadać sprawę, co jest oczywiste. 

Roman Lawrence 
Wójt Gminy Michałowice 

Ewa Borzymowska



Bella Italia
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ją młodzi artyści z całego świata. Trwałym śladem pobytu
młodych artystów są płaskorzeźby wykute w kamiennych
ruinach. 

Owocem długich rozmów z prof. Vincenzo Bianchi,
władz miasteczka z naszą delegacją jest złożona przez
nas propozycja przystąpienia naszej Gminy do Stowa-
rzyszenia Gmin Poetyckich. Długie rozmowy, a tu już
mija czas wyjazdu do Monte Casino. Nasze grzeczne
prośby o pożegnanie z Vallemaio nie skutkują. Profesor
i mieszkańcy Vallamaio — to już nasi przyjaciele i nie
chcą słyszeć o rozstaniu. Nasi opiekunowie zapewniają
nas, że na pewno polski cmentarz pod Monte Cassino
nie jest zamykany po zmierzchu. Nocą, około dziewią-
tej dojeżdżamy na parking przy cmentarzu. Brama alei
prowadzącej na cmentarz jest oczywiście zamknięta,
opiekunowie są zdziwieni. Szybka decyzja — bierzemy
kwiaty i idziemy wzdłuż ogrodzenia szukać przejścia na
cmentarz. Wiemy, że nie spoczniemy, aż dojdziemy.
Jest boczna brama, na szczęście otwarta, wchodzimy na
leśną drogę, nic nie widać. Kończy się las i jesteśmy na
cmentarzu polskich żołnierzy u podnóża klasztoru
Monte Cassino. Zapalamy znicze, składamy kwiaty,
ustawiamy się w szeregu i oddajemy hołd poległym żoł-
nierzom. Półgłosem w skupieniu odmawiamy za nich
modlitwę, następnie śpiewamy Mazurka Dąbrowskiego
i Czerwone Maki pod Monte Casino — wszystkie trzy
zwrotki — pamiętamy. Udajemy się na pielgrzymkę po
cmentarzu do grobów. Chwila zadumy przy grobie Ge-
nerała Władysława Andersa — dowódcy II Korpusu
Polskiego. Wracamy w milczeniu do autokaru tą samą
drogą z przesłaniem –'Przechodniu powiedz Polsce, że-
śmy polegli wierni jej służbie'. 

Na parkingu, przed północą pod roziskrzonym gwiazda-
mi niebem, przychodzi mi refleksja, że w podobnej sytu-
acji, w Królewcu był pewnie Immanuel Kant. Niebo gwieź-
dziste nad nimi, prawo moralne — w nich. 

Wtorek przed południem kończymy rozmowy. Z udzia-
łem Pani Bogusławy Staniaszek-Kosmatej, dyrektor Gimna-
zjum w Michałowicach uzgadniamy zasady i terminy wymia-
ny młodzieżowej w 2005 roku. Podpisujemy w sposób do-
niosły w reprezentacyjnej sali w Pałacu Gubernatora umo-
wę o współpracy pomiędzy Gminą Michałowice z Miastem
Vico Nel Lazio. Po południu mamy rozegrać mecz, ale co
z naszą formą po trzech dniach pełnych intensywnych prze-
żyć i spotkań. O godzinie 15, przebrani w gminne stroje wy-
chodzimy na boisko. Krótka rozgrzewka, ustalamy, że gra-
my dwa razy po czterdzieści minut. Jako kapitan naszej dru-
żyny, wygrywam losowanie, wybieram połówkę boiska —
Włosi będą grać pod słońce. Zaczynamy, Przewodniczący
Jacek Sierak gra w napadzie, Wiceprzewodniczący Paweł
Zacny w pomocy, ja na pozycji prawego obrońcy. Już po
pierwszych minutach widać, że część Włochów gra w calcio
(piłkę nożną) profesjonalnie. Przy tym grają ostro i bez par-
donu, zwykle tak bywa gdy 22 zawodników wybiegnie na bo-

isko i mają tylko jedną piłkę do kopania. Mnie już w siódmej
minucie podcina włoski napastnik i leżę na włoskiej mura-
wie, pełnej ostrego żwiru. Ostry ból w boku prawego uda
i przedramienia — krew równo cieknie. Lekarz włoski i na-
sze sanitariuszki — Panie Bogusława Stanaszek-Kosmata
i Alina Doda mają bez ustanku zajęcie. Niemal wszyscy ko-

rzystamy z pomocy lekarskiej. Po 20 minutach gry zaczyna
się rysować przewaga Włochów — opanowują środek pola.
W 31 minucie zamieszanie pod naszą bramką i jest 1: 0 dla
Włochów, celny strzał w lewy dolny róg oddaje obrońca Da-
niele Tosti. W końcówce pierwszej połowy nasz obrońca Eu-
geniusz Strzelecki (sołtys Reguł) doznaje kontuzji i schodzi
na stałe z boiska. Mamy już tylko dwunastu zawodników.
W drugiej połowie zmieniamy ustawienie i to przynosi re-
zultaty. Mamy przewagę w polu. Zawodnik włoski podcina
na polu karnym Grzegorza Rogalskiego — naszego środko-
wego napastnika, sędzia dyktuje rzut karny. Grzegorz usta-
wia piłkę na 11 metrze i przestrzeliwuje. Załamanie w na-
szym zespole. Włosi bezlitosnie wykorzystują ten moment
i dwie minuty później (7 minuta) kapitan Piero Constantini
z 15 metra strzela w lewy górny róg. Arek Bakalarski — nasz
bramkarz wyjmuje piłkę z siatki. Jest już 2: 0 dla Włochów.
Włoską drużynę wynik satysfakcjonuje, nas nie. Przechodzą
na swoje 'catenaccio' i spokojnie dowożą wynik do końca
meczu. Gwizdek sędziego, wymiana koszulek i puchar trafia
w ręce włoskiej drużyny. 

Zapraszamy reprezentację Vico Nel Lazio na rewanż do
nas, na Dni Gminy Michałowice. Grzegorz Olesiński —
sołtys wsi Michałowice i Edward Kozłowski — sołtys
Sokołowa zdejmą z nóg opatrunki dopiero po paru dniach
w kraju. Eugeniusza Strzeleckiego  – sołtysa Reguł czeka
wizyta u ortopedy. 

Nasi włoscy przyjaciele, ze zwykłą sobie naturalną po-
godnością, radością i życzliwością spowodowali, że bardzo
szybko zapomnieliśmy gorycz porażki. Zapraszają nas na
pożegnalne spotkanie z udziałem burmistrzów bratnich,
sąsiedzkich miast. Mamy wspaniałe włoskie pożegnanie —
dwie godziny wzajemnych życzeń, uścisków i pozdrowień
wygłaszanych przy pomocy serdecznej gestykulacji rąk.
Ręce, które cały czas mówią, nawet gdy usta milczą, to
włoska dusza śpiewa. 

W środę, 8 grudnia szczęśliwie lądujemy na lotnisku
Okęcie. 

Roman Lawrence
PS. Chcę dodać, że koszty wyjazdu nie obciążyły budżetu

Gminy, sami płaciliśmy za przelot tanimi liniami lotniczymi. 



Wymiana kulturalna i przyjaźń
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„ Tylko Ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego
i bezinteresownego wkładu w życie innych, 
doświadczają największej radości życia -
prawdziwego poczucia spełnienia ''

Anthony Robbis

Szkoła w Nowej Wsi, posiadająca zaszczytny tytuł
„Szkoły z klasą” kontynuuje wiele cennych inicjatyw
i działań. Jednym z takich działań jest Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Już po raz szósty, dzięki ogromne-
mu entuzjazmowi, zaangażowaniu i wsparciu Pani Dy-
rektor Ewy Dymury, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Nowej Wsi przyłączył się do ogólnopolskiej akcji Jur-
ka Owsiaka. Budzenie wrażliwości na potrzeby innych,
dostrzeganie potrzebujących wokół siebie, niesienie im
bezinteresownej pomocy – to zadania, które wpisują się
w program wychowawczy naszej szkoły. Pomagamy
i uczymy pomagać. 

9 stycznia, od wczesnych godzin rannych trzydziestu
uczniów naszego gimnazjum kwestowało na ulicach No-
wej Wsi, Komorowa, Pruszkowa, Nadarzyna i Warszawy.
Wszyscy kwestujący mieli identyfikatory, miedziane me-
dale i kolorowe puszki – w tym roku o 13 % większe, po
raz pierwszy ozdobione skrzydełkami, symbolizującymi
dobre anioły czuwające nad Orkiestrą. Każdy, kto w ge-
ście dobrej woli zechciał wspomóc W O Ś P obdarowany
został symbolicznym czerwonym serduszkiem. Nasi wo-
lontariusze odnieśli ogromny sukces – udało im się ze-

Poniżej drukujemy tłumaczenie artykułu pióra Stefa-
no Casini z dziennika „La Provincia” — nakład 40.000
egzemplarzy. Tłumaczyła Alina Doda. 

„ Już wkrótce zostanie podpisane porozumienie 
pomiędzy obydwiema gminami”

Vico nel Lazio kończy rok pozytywnym bilansem. 
Jedne zadania zostały wykonane, inne są w trakcie

realizacji, jeszcze inne już zatwierdzone oczekują na fi-
nansowanie. 

Szczególne zainteresowanie budzi waga jaką admini-
stracja burmistrza Rondinary przykłada do rozwoju tu-
rystyki i kultury. 

Lato było bogate w inicjatywy i projekty, mające na
celu przyjmowanie coraz większej liczby turystów. Wy-
jątkową jest uwaga poświęcana wzmacnianiu potencja-
łu kulturalnego gminy. 

Muzeum, biblioteka, utrzymanie zabytkowego cen-
trum i nawiązane kontakty z innymi europejskimi mia-
stami lokują Vico nel Lazio w czołówce gmin teryto-
rium Ciociaria. 

W tych dniach Vico nel Lazio gościło delegację z Mi-
chałowic (Polska). Wizyta miała na celu zakończenie
formalności prowadzących do podpisania porozumie-
nia o współpracy partnerskiej między gminami. 

Już od dłuższego czasu pomiędzy obydwoma gmina-
mi rozwija się wymiana kulturalna, między innymi wy-
miana młodzieży, która jest ważna nie tylko ze względu
na aspekt kulturalny, ale także ludzki. Młodzież gosz-
czona przez rodziny, ma możliwość poznania innej kul-
tury i tradycji oraz uczy się otwarcia i zrozumienia, któ-
re w przyszłości zaowocują stworzeniem prawdziwie

zjednoczonej Europy. 
Delegacja z Michałowic, reprezentowana przez bur-

mistrza Romana Lawrence oraz przewodniczącego Ra-
dy Gminy dr Jacka Sieraka, zwiedziła Rzym, Neapol
i Anagni. 

W Vico nel Lazio została przyjęta przez burmistrza
Giovanniego Rondinara oraz asesora Claudio Guerriero. 

W przyjaznej atmosferze dzień rozpoczął się zwie-
dzaniem miasta i okolicznych miejscowości, a zakoń-
czył spotkaniem z rodzinami młodzieży przyjmowanej
w Michałowicach. 

Po południu delegacja polska rzuciła wyzwanie dru-
żynie piłkarskiej Vico nel Lazio. 

List intencyjny podpisany przez obydwóch burmi-
strzów poza potwierdzeniem wzajemnej wymiany mło-
dzieży przewiduje rozszerzenie zakresu wiekowego wy-
miany o osoby starsze. 

Zabawnym akcentem wizyty była sytuacja, gdy w od-
powiedzi na tłumaczenie burmistrza Rondinary, że nie
będzie mógł on towarzyszyć delegacji podczas całego
dnia z powodu spotkania międzygminnego — wójt Ro-
man Lawrence zaoferował się zastępować burmistrza
Vico nel Lazio. 

Należy zaznaczyć, że w wyniku tej wymiany rodzi się
potrzeba dostarczania przez gminę informacji handlo-
wych. Nieprzypadkowo członkami delegacji polskiej
byli przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem takich
informacji i nawiązaniem kontaktów przydatnych w ich
działalności i stąd potrzeba znalezienia odpowiednich
rozwiązań, z czym zresztą znakomicie poradzili sobie.
administratorzy Vico nel Lazio. 

WYMIANA KULTURALNA I PRZYJAŹŃ

XIII FINAŁ WOŚP 
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM 

W NOWEJ WSI
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brać ponad 6,5 tys. zł. Natomiast w szkole w Nowej Wsi,
odświętnie przystrojonej i udekorowanej z okazji XIII
Finału W O Ś P odbywały się występy artystyczne. Podzi-
wialiśmy fantastyczne popisy aktorskie, wokalne i ta-
neczne naszych uczniów. Szczególny aplauz wzbudziły
występy przedszkolaków i dzieci z klas 0 — III. Gromki-
mi brawami nagrodzeni zostali również uczniowie klas
IV — VI i gimnazjaliści. Występy artystyczne przeplata-
ne były licytacją darów od Jurka Owsiaka oraz licytacją
darów od sponsorów. Odbył się bal przebierańców dla
najmłodszych i dyskoteka dla młodzieży. Prowadzona
była aukcja prac plastycznych naszych uczniów. Prace
były bardzo oryginalne i twórcze, wykonane ciekawymi
technikami plastycznymi. Świetnie działała kawiarenka.
Mogliśmy spróbować przepyszne domowe ciasta, cia-
steczka i sałatki przygotowane przez Rodziców, napić się
soku, herbaty czy kawy. Serwowane były dania gorące-
bigos i kiełbaski. Wśród przybyłych gości niestrudzenie
krążyli uczniowie, zachęcając do zakupu naklejek z napi-
sem „ I ❤ Nowa Wieś”. Naklejki te okazały się wielkim
przebojem tego dnia. Tradycyjnie jednak największym

zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa. Każdy los
sprawiał dużą radość, bo każdy los wygrywał. Cieszyli się
nie tylko najmłodsi ale i dorośli, ponieważ w tym roku
fanty były naprawdę atrakcyjne. 

XIII Finał W O Ś P w Zespole Szkolno- Przedszkol-
nym w Nowej Wsi, dzięki pomocy Rodziców, ofiarności
sponsorów, wrażliwości mieszkańców oraz ogromnemu
zaangażowaniu nauczycieli i uczniów, był bardzo udany.
Potwierdza to zebrana kwota- 15 329, 15 zł. Pieniądze te
już zostały przekazane na nowoczesne metody diagno-
styki i leczenia w neonatologii i pediatrii. Łącznie w cią-
gu 6 lat zebraliśmy na cele Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy 129 969, 45 zł. 

XIII Finał WOŚP w Zespole Szkolno- Przedszkolnym
w Nowej Wsi był wspaniałą okazją do spotkania i wspól-
nej zabawy. 

Kolejny raz udało nam się wspólnie zaangażować w działa-
nia na rzecz dobra, niosąc pomoc potrzebującym. 

Bogumiła Kukwa
Nauczyciel Z S P w Nowej Wsi 

PODZIĘKOWANIA

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowej Wsi
pragnie gorąco podziękować Rodzicom naszych uczniów,
którzy z ogromnym zapałem zaangażowali się w organizację
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i aktywnie w niej
uczestniczyli. 

Serdeczne słowa podziękowania kieruję również do
wszystkich sponsorów, którzy swoimi darami wsparli naszą
akcję i przyczynili się do wzbogacenia oferty licytacji, loterii
fantowej i kawiarenek. 

SPONSORZY XIII FINAŁU W O Ś P W NOWEJ WSI
1. FIRMA ZEGARMISTRZOWSKA M. GÓRSKI 

– PRUSZKÓW, AL. WOJSKA POLSKIEGO 25
2. PPH „ŁUKSZA” – JERZY ŁUKSZA – OPACZ MAŁA
3. „MARTOM” – TOMASZ WĄGRODZKI NOWA

WIEŚ, UL. GŁÓWNA
4. „ANPREL PLUS” S.C., NOWA WIEŚ, UL. KAMEL-

SKIEGO 41 – ANDRZEJ PROTASIUK
5. „COLIBRA” PRUSZKÓW, UL. ŚWIERKOWA 14 
6. „PRINT- POL” – KRZYSZTOF SZTYK, KOMORÓW,

UL. NADARZYŃSKA 13
7. L'OREAL – KOSMEPOL, KANIE, JANUSZ KUL-

CZYCKI
8. CLEAR CHANEL POLAND – PREZES KALINA JA-

NICKA – WARSZAWA
9. HOTEL „BRISTOL” WARSZAWA

10. SKLEP „U WIESI” – KOMORÓW
11. BANK BPH PBK W PRUSZKOWIE
12. ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY – ANDRZEJ SOB-

CZYŃSKI — PRUSZKÓW
13. „MISTRAL” — RESTAURACJA W KANIACH 

– EWA I MARIAN WYSOCCY
14. „STELMAN” — PAŃSTWO STELMASZEWSCY-

KOMORÓW
15. „JAKOMEX” – PAWEŁ PAWLAK, REGUŁY

Ewa Dymura
Dyrektor Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego 
w Nowej Wsi 

XIII W.O.Ś.P W KOMOROWIE NA 6!

9 stycznia — niedziela-2005 roku. Wszystko w Komo-
rowie, w szkole, dopięte na ostatni guzik. Sala gimna-
styczna zamieniona na salę koncertową, niebiańska
scenografia, nagłośnienie, bufety, wszystko gotowe na
przyjęcie gości na koncert. 

Tymczasem 90 wolontariuszy Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy ze Sztabu w ZSO wyruszyło o go-
dzinie 800 z puszkami i identyfikatorami na ulice Ko-
morowa, Pruszkowa, jedni pojechali na lotnisko, dru-
dzy do Supermarketów, jeszcze inni pojechali do War-
szawy na Starówkę. Serduszka szybko znikały a puszki
z anielskimi skrzydłami napełniały się ofiarami płyną-
cymi z głębi serca. Ci młodzi ludzie, ochotnicy, wolon-
tariusze czuli potrzebę przyłączenia się do Wielkiej Or-
kiestry, która gra już nie tylko w Polsce, ale również

w różnych miejscach świata. To przecież cel i idea po-
mocy pasjonuje młodych ludzi. 

Tymczasem w XIII Finale zbieraliśmy pieniądze na
zakup urządzeń do diagnozowania i leczenia w neona-
tologii i pediatrii. Sukces- wolontariusze zebrali aż
31,642 zł. 

Godzina 15.00, do szkoły przybywają goście. Koryta-
rze i sala gimnastyczna zapełniają się. Na przybyłych
czekały kawiarnia pełna wypieków przygotowanych
przez rodziców naszych uczniów. Kram z Aniołami
i Domowe Przetwory przygotowane przez klasę 3A
Szkoły Podstawowej, oraz Stowarzyszenie K40 były naj-
bardziej oblegane. Przy stoisku z książkami koneserzy
książek i młodzi amatorzy kupowali upatrzone pozycje.
Wielkim powodzeniem cieszyła się również Loteria



XII Finał WOŚP

Jak co roku, od 13 lat, w szkole w Komorowie grała
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Powołano
sztab, który zajął się przygotowaniem całej imprezy.
Jednym z pomysłów było zorganizowanie „Kramu
z aniołami”. Jurek Owsiak często powtarza zdanie
o opiece dobrych aniołów i tak się stało, bo przy reali-
zacji tego przedsięwzięcia wzięło udział wiele osób
życzliwych i chętnych do działania. 

W prace nad przygotowaniem kramu bardzo aktyw-
nie włączyli się uczniowie i ich rodzice z klasy 3a, któ-
rzy pomagali zgromadzić wszelkiego rodzaju anioły. 

Dzieci wykonały prace plastyczne związane
z aniołami, które zostały wydrukowane jako pocz-

tówki z odpowiednio dobranym wierszem o anio-
łach. Powstała również mała antologia „Wiersze
o aniołach”, zawierająca około 40 wierszy polskich
poetów m. in. Cz. Miłosza, K. K. Baczyńskiego, J.
Twardowskiego, M. Pawlikowskiej_Jasnorzewskiej,
J. Tuwima i in. W powstaniu antologii pomógł Pan
Robert Petri i Pani Beata Jaszczuk, którym należą
się podziękowania. 

Kilka osób wykonało własnoręcznie różnymi
technikami plastycznymi anioły specjalnie do „Kra-
mu z aniołami”. Należą się serdeczne podziękowa-
nia Paniom: Marii Sulimierskiej, Katarzynie Po-
szwińskiej, Ewie Więckowskiej-Kubiak, Beacie
Jaszczuk, Paulinie Wądołowskiej. 

Panie: Maria Wosińska, Ewa Nowakowska, Be-
ata Izdebska-Zybała i Renata Budkiewicz — mat-
ki uczniów klasy 3a, bardzo przyczyniły się do ze-
brania i przygotowania aniołów do sprzedaży.
Łącznie udało nam się zebrać około 300 aniołów
(figurki, obrazki, książki, pocztówki, kubeczki,
mydełka, serwetki, pierniki itp.). Podziękowania
należą się Paniom z księgarni w Komorowie za
przekazanie książek o aniołach, kwiaciarni „Wiel-
ki Błękit” z Komorowa i sklepowi z upominkami
z ul. Kopernika w Pruszkowie za przekazanie fi-
gurek aniołków. 

Dużym wzięciem cieszyły się anioły upieczone
specjalnie na potrzeby kramu przez autorkę tek-
stu i bardzo oryginalnie ozdobione przez Panie:
Marię Wosińską, Ewę Nowakowską i Beatę Iz-
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Fantowa, gdzie każdy los wygrywał. Tu można było wy-
losować stacjonarne aparaty telefoniczne z sekretarką,
parasolki, naczynia czy sprzęt sportowy. Jeszcze tylko
stoisko z komputerowym badaniem wzroku, pyszne sa-
łatki i filiżanka kawy, a potem już koncert. 

W Komorowie wzięły udział zespoły muzyczne
z ZSO w Komorowie. Pokazy Karate i KUNG-Fu oraz
tańce nowoczesne przyciągnęły tłumy widzów. Gwiaz-
dami koncertu byli Artur Barciś, Halina Frąckowiak,
której sentymentalne utwory nuciła cała sala. 

Koncert prowadziła aktorka filmowa i teatralna pani
Ewa Telega, której towarzyszyła piękniejsza część Ka-
baretu Moralnego Niepokoju pani Katarzyna Pakosiń-
ska. Podczas licytacji atmosferę podgrzewał Artur Bar-
ciś, który w sposób profesjonalny i z humorem podbijał
ceny, powiększając konto naszej Orkiestry. 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już na
stałe wpisał się w kalendarz kulturalny Komorowa.
Również XIII Finał był bardzo udany zarówno kulturo-
wo jak i finansowo. 

Orkiestra zebrała 46,189,24 zł, to najwyższa zebrana
dotychczas kwota. Oprócz złotówek Orkiestra zebrała: 

23,30 USD, 58,93?, 12,60 SEK, 12,70 CHF, 80 DKK,
16,04 GBP i wiele innej waluty aktualnej i nieaktualnej,
którą dostarczyliśmy do Fundacji WOŚP. 

To przedsięwzięcie nie udałoby się gdyby nie sympa-
tyczni sojusznicy i sponsorzy szkoły. Pragnę gorąco po-
dziękować osobom prywatnym i firmom, rodzicom na-
szych uczniów i wszystkim ludziom Wielkiego Serca,
a wśród nich następującym firmom: 

'ANAD'- P. ŁYSZKOWSCY
'DAWIS'- P. TALAREK

'MAN-STAR'- P. KOZŁOWSCY
'IMPORT-HANDEL'- J. KLUKOWSKI
'IBM'- Z. TRACZYK
'EXPANS AVENA'- K. KOWALSKI
'ANNABELLE'- H. RZYSKA
PHU 'RIMEX- I. MŁYNARCZYK
'DEKAR'
CUKIERNIA-'SŁODKA DZIURKA'
KWIACIARNIA 'WIELKI BŁĘKIT'
KWIACIARNIA 'U ELŻBIETY'
KSIĘGARNIA Z KOMOROWA
HURTOWNIA PAPIERU Z GRANICY
PIEKARNIA Z KOMOROWA
SKLEP 'INDIA'- E. JAKUBEK
SKLEP SPOŻYWCZY M. BIŃKIEWICZ
OBERŻA 'U MICHAŁA'
SKLEP KOSMETYCZNY — P. SŁOWIK
SKLEP 'MALUSZEK' — P. PARZYŃSCY
SKLEP SPOŻYWCZY — T. WASILEWSKI
SKLEP PORCELITU 'SAJA' — J. SADOWSKA
'FOTO OPTYKA' -W. BYSTRZYCKA
STOWARZYSZENIE 'K-40'
GALERIA 'LUMANIS'
GALERIA 'ART DECO'
RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
YANKEE SPORT KLUB
KLUB 'KIBICA' 

Jeszcze raz serdeczne podziękowania składa 

dyrektor ZSO w Komorowie
mgr Elżbieta Gradowska

ORKIESTRA ZAGRAŁA RÓWNIEŻ
W  KRAMIE Z ANIOŁAMI

Fot. Halina Kość



debską-Zybała ze swoimi dziećmi. 
W czasie trwania koncertu stoisko było bardzo

chętnie odwiedzane przez kupujących. Dziewczyn-
ki z klasy 3a i pisząca te słowa — ubrane na biało,
w przebraniu aniołków — bardzo dobrze poradziły
sobie ze sprzedawaniem. Podziękowania należą się
uczennicom: Marcie Budkiewicz, Weronice Czar-
nockiej, Zofii Domalik, Aleksandrze Gajewskiej,
Aleksandrze Solenik, Aleksandrze Szpotowicz
i Małgorzacie Wójtowicz. Pieniądze do puszki
z sukcesem zbierali: Mateusz Czarnocki, Wojciech

Janiszewski i Mateusz Nowakowski z tej samej kla-
sy. Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży w „Kramie
z aniołami” wyniosła 1678 zł 77 gr i zasiliła konto
WOŚP. 

Obok kramu zostały powieszone duże białe kar-
tony z zapraszającym napisem „Namaluj anioła”.
Wiele osób przystawało i rysowało swojego anioła
zapełniając w ten sposób około 20 kartonów orygi-
nalnymi wizerunkami aniołów. 

Tuż obok „Kramu z aniołami” stoisko urządziło
Stowarzyszenie K40, któremu również należą się
słowa podziękowania za anioły przyniesione do
kramu i za bardzo miłą i owocną współpracę. 

Jeśli takie przedsięwzięcia jak „Kram z anio-
łami” potrafią zjednoczyć ludzi i zachęcić tak
wiele osób do działania i wspólnej zabawy —
uczniów i ich rodziców oraz mieszkańców Ko-
morowa — to należy mieć nadzieję, że w szko-
le w Komorowie wspólnie uda nam się zrealizo-
wać niejedno takie przedsięwzięcie. 

Wszystkim, nie wymienionym z nazwiska, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do sukcesu
„Kramu z aniołami” podczas XIII Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w szkole w Komo-
rowie, bardzo serdeczne podziękowania składa

Renata Sobczak
koordynator przedsięwzięcia „Kram z aniołami”

nauczycielka kształcenia zintegrowanego
w Szkole Podstawowej w Komorowie

Rodzinnie i słodko
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…I BYŁO RODZINNIE I SŁODKO

W ramach  ogó lnopol sk ie j  akc j i  WOŚP
9 stycznia 2005r ZSO. w Komorowie została
zorganizowana jak co roku kawiarenka.  Jej
główne cele to:  
• Pomoc w zbieraniu środków pieniężnych

przez sztab ZSO w Komorowie na
rzecz WOŚP. 

• Integracja środowiska uczniów, nauczycieli,
rodziców. 

• Uświadomienie dzieciom i młodzieży,  że
każde nawet drobne działanie połączone
z pomocą innym może przynieść pozytyw-
ne efekty.  

Kawiarenkę prowadzimy od wielu lat. W tym
czasie dzieci i rodzice przekonali się, że można
osiągnąć znaczące rezultaty dzięki wzajemnej
współpracy i dobrej woli. Co roku coraz większa
ilość rodziców i dzieci przyłącza się do organi-
zowania kawiarenki przynosząc upieczone w do-
mu ciasta, kawę, herbatę, soki. Pomagają rów-
nież w zabezpieczaniu tzw. „bazy”, czyli kupują
naczynia jednorazowe, serwetki, obrusy itp. Do
realizacji tego programu przygotowywaliśmy się
bardzo starannie. Został opracowany program,
który nakreślił cele i sposoby realizacji. 

W pierwszym etapie zostali wybrani nauczy-
ciele, którzy zajęli się realizacją programu- p.
Maria Dudek, Ludwika Dwórska i Anna Zboina.
Następnie przygotowano informacje dla wycho-
wawców klas informujące o różnych możliwo-
ściach włączenia się w akcję. Uczniowie zostali
poinformowani o miejscu zbiórki potrzebnych

produktów. Klasą, która wykazała się najwięk-
szą inwencją była VIc z wychowawczynią p. Mał-
gorzatą Pawlikowską. Starały się również klasy
młodsze, szczególnie klasa I b i I d z wychowaw-
czyniami. Do akcji „Kawiarenka” włączyło się
również Stowarzyszenie K40 wspomagając nas
swoimi ciastami. Prowadzenie kawiarenki
w szkole podczas XIII Finału WOŚP ma bardzo
ważną rolę do spełnienia. Prócz tego, że wspo-
maga finansowo tę szczególnie ważną akcję,
uczy wrażliwości na potrzeby innych, odgrywa
istotną rolę w procesie integrowania środowiska
klasowego, szkolnego i lokalnego. Poza tym jest
wspaniałą okazją do spotkań rodzinnych i towa-
rzyskich, oczywiście przy domowym ciasteczku
i kawie. Zainteresowanie kawiarenką było bar-
dzo duże, przychodziły całe rodziny chętnie ku-
pując oferowane słodycze nawet „na wynos”.
Kawiarenka funkcjonowała od wczesnych go-
dzin popołudniowych do zakończenia całej ak-
cji. Zebraliśmy 1440 zł, pieniądze zostały prze-
kazane do sztabu WOŚP. Dzięki coraz większe-
mu zainteresowaniu rodziców i dzieci akcjami
przeprowadzanymi w naszej szkole mamy możli-
wość kontynuowania tej pięknej i potrzebnej ak-
cji niesienia pomocy innym. 

XIII Finał WOŚP zbierał pieniądze na nowo-
czesne metody diagnostyki i leczenia w neona-
tologii i pediatrii i cieszymy się, że nasza akcja
przyniesie zdrowie i radość chorym dzieciom. 

Organizatorki

Fot. Halina Kość



Udawanie Greka
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22. XII. 2004r. odbyła się jak co roku w Szkole Pod-
stawowej w Michałowicach Wigilia szkolna. Było uro-
czyście i nastrojowo. Siostra Jolanta Marczak odczyta-
ła fragment Ewangelii. Uczniowie i wychowawcy dzieli-
li się opłatkiem. Na stołach płonęły świece w bożonaro-
dzeniowych stroikach. 

Klasa IIIc dla młodszych kolegów przedstawiła jaseł-
ka o Narodzeniu Pańskim. Dzieci przygotowała wycho-
wawczyni Agnieszka Ślęzak i siostra Jolanta Marczak.
Przy oprawie muzycznej pomagała pani Alina Stencka.
Występ podobał się, mali aktorzy zebrali duże brawa.
Ponownie te same jasełka wystawili przed szerszą pu-
blicznością 16. I. 2005r. w kościele parafialnym w Mi-
chałowicach na mszy św. dla dzieci. 

Agnieszka Ślęzak

JAK UDAWANO GREKA W KOMOROWIE

Już po raz piąty w szkole w Komorowie odbył się TY-
DZIEŃ GRECKI. 

Celem projektu jest poszerzenie i umiejętne połączenie
wiadomości zdobytych na lekcjach języka polskiego, histo-
rii i plastyki oraz zastosowanie ich w praktyce. Jest to im-
preza przeznaczona dla uczniów klas V. 

Pierwszy dzień TYGODNIA GRECKIEGO rozpoczęli-
śmy od przedstawienia teatralnego w wykonaniu uczniów
klasy Vb i Vd. 

W tym dniu odbył się również konkurs recytatorski i pla-
styczny. 

Drugi dzień przywitał nas testem z historii, języka pol-
skiego i plastyki. Mogliśmy wykazać się wiedzą o mitach,
bogach i herosach starożytnej Grecji. Wiemy już gdzie
i z czego budowano greckie świątynie, kto podarował Te-
zeuszowi nić aby wydostał się z labiryntu — jesteśmy pew-
ni, że mitologia nie jest naszą piętą Achillesa. 

Środa zapowiadała się bardzo ciekawie — wszyscy byli-
śmy gotowi do Olimpiady, każda klasa wystawiła swoją

drużynę, przygotowała transparenty i bojowe okrzyki. Na
dobry początek złożyliśmy ofiarę Zeusowi — zapłonął
znicz olimpijski, a kiedy zabrzmiał róg stanęliśmy do zawo-
dów. Konkurencje były różne: zapasy, biegi, gimnastyka,
lekkoatletyka itd. Biegi zdominowała klasa Vd, ale koń-
cówka zmagań sportowych należała wyłącznie do klasy Vb. 

Wieczorem rozpoczęły się przygotowania do czwart-
kowego dnia kultury i kuchni greckej. We wszystkich
klasach uczniowie wraz z rodzicami z ogromnym zapa-
łem zabrali się do dekoracji sal. W czwartkowe przed-
południe w całej szkole roznosił się aromat greckich
potraw, ktore przyrządzili rodzice. Każda klasa przygo-
towała się do prezentacji sali, strojów oraz zachęcała
jury do degustacji greckich smakołyków. Komisja ska-
ładająca się z Dyrekcji, nauczycieli i rodziców była za-
chwycona pomysłowością, originalnymi strojami oraz
kunsztem aktorskim „młodych greckich bogów”. Decy-
zja, którą miało podjąć jury nie należała do najłatwiej-
szych. Emocje sięgały zenitu, ponieważ konkurencja
ostatniego dnia miała wyłonić zwycięzcę. 

Podczas gdy uczniowie rozpoczęli bal na Olimpie sza-
cowna komisja udała się na obrady, aby policzyć głosy
i ustalić ostateczny werdykt. 

W piątek odbył się apel podsumowujący miniony ty-
dzień. Wszyscy gorączkowo oczekiwali na ogłoszenie wyni-
ków i wręczenie nagród. 

Najlepsza w tym roku okazała się klasa Vc. Po usłysze-
niu decyzji komisji i odebraniu nagrody zwycięska klasa
odtańczyła zorbę. 

Rafał Olszak, Zuzia Piskorska
Klasa Vd

Licealiści z Komorowa po raz kolejny udowodnili, że
zasługują na miano najlepszych w powiecie, zdobywa-
jąc I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Językowej
z języka angielskiego, zorganizowanej w pruszkowskich
szkołach ponadgimnazjalnych — tym razem w dziedzi-
nie znajomości języka angielskiego. 

W dniu 13 stycznia uczniowie LO im. M. Dąbrow-

skiej w Komorowie przystąpili do udziału w zorganizo-
wanej po raz pierwszy w Pruszkowie i w Komorowie
Ogólnopolskiej Olimpiady Językowej How good is
your English?, zorganizowanej przez Szkołę Językową
JDJ Bachalski. W szranki o tytuł najlepszej szkoły
w dziedzinie znajomości języka angielskiego stanęły
niemal wszystkie szkoły ponadgimnazjalne oraz gimna-

HOW IS YOUR ENGLISH? 
PRETTY FINE, THANK YOU!

JASEŁKA W MICHAŁOWICACH
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zja — łącznie około 3800 uczniów! Nasze Liceum oka-
zało się najlepsze. Zdobywając I miejsce pokonaliśmy
najlepsze pruszkowskie licea: LO im. T. Kościuszki (I
miejsce) i LO im. T. Zana (III miejsce). 

Uczeń klasy III B — Tomasz Sobol, podopieczny pa-
ni Anety Gradkowskiej — został laureatem w kategorii
najlepszy uczeń gimnazjum z języka angielskiego
w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Językowej zorganizo-
wanej w Pruszkowie i w Komorowie przez Szkołę Języ-
kową JDJ Bachalski. 

Tomek, oprócz dyplomu i cennej nagrody w postaci
darmowego rocznego kursu językowego w Szkole Języ-
kowej JDJ Bachalski, otrzymał również gratulacje z rąk
Wójta Gminy Michałowice — Pana Romana Lawrence
oraz Dyrektor ZSO w Komorowie — pani Elżbiety
Gradowskiej, którzy przybyli na ceremonię wręczenia
nagród w dniu 28 stycznia do siedziby JDJ Bachalski
w Pruszkowie. (Gratulacje - Tomasz Sobol to syn
mojego wieloletniego zastępcy P. mgr. arch. Jarosława
Sobola – Roman Lawrence).

Sukces Tomka, jak również I miejsce LO w Komoro-
wie jako najlepszej szkoły spośród szkół ponadgimna-
zjalnych w Pruszkowie i okolicach w dziedzinie znajo-
mości języka angielskiego, świadczą niewątpliwie o wy-

sokim poziomie edukacji językowej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Komorowie. 

Na uroczystość wręczenia nagród w piątek 28 stycznia
przybyli również Wiceprezydent Miasta Pruszkowa —
pan Andrzej Królikowski oraz pani Barbara Pieścik —
Wicedyrektor LO im. T. Kościuszki i pani Krystyna Szy-
dłak — Dyrektor ZSO im. T. Zana w Pruszkowie. Obec-
ni byli także nauczyciele języka angielskiego oraz ucznio-
wie z poszczególnych szkół. W imieniu Liceum w Komo-
rowie dyplom, puchar oraz cenną nagrodę w postaci do-
posażenia biblioteki szkolnej w 10 słowników Oxford Ad-
vanced Learner's Dictionary odebrała nauczycielka języ-
ka angielskiego — pani Małgorzata Borecka. 

Sukces Liceum w Komorowie jest najlepszym dowo-
dem, że środki z budżetu Gminy Michałowice przezna-
czone na finansowanie tej placówki nie są marnotrawio-
ne, a wręcz przeciwnie — przy istniejących ograniczeniach
budżetowych — możliwie najlepiej wykorzystywane. 

Dyrekcji, nauczycielom języka angielskiego oraz
przede wszystkim uczniom LO w Komorowie — GRA-
TULUJEMY!!! 

Małgorzata Borecka
Aneta Gradkowska

JAK PRZEDSZKOLAK Z PRZEDSZKOLAKIEM

Złe i smutne wiadomości są głównymi punktami
radiowych i telewizyjnych serwisów informacyjnych.
Warto jednak dostrzegać i nagłaśniać również pozy-
tywne wydarzenia, które dzieją się wokół nas. Dzie-
ci razem z Panią dyrektor oraz z nauczycielami
z Gminnego Przedszkola w Michałowicach pokaza-
ły, że są nieobojętne na „gorszy” los, jaki spotkał ich
koleżanki i kolegów. 

Na przełomie listopada i grudnia w przedszkolu
zorganizowano zbiórkę zabawek, ubrań, środków
czystości dla wychowanków Domu Małego Dziecka.
Podczas trzech tygodni zebrano bardzo dużo darów
serca. W Mikołajki miało miejsce spotkanie dzieci
z Domu Małego Dziecka przy ulicy Nowogrodzkiej
z przedszkolakami z Michałowic. Z Warszawy razem
z dziećmi przyjechały panie opiekunki i wychowaw-
cy. Gości przywitały przedszkolaki ze wszystkich
grup wiekowych. Dzieci szybko się zaprzyjaźniły po-

znając się wzajemnie podczas wspólnej zabawy.
Trzygodzinne spotkanie minęło bardzo szybko. Go-
ście z bagażem wrażeń i prezentów wrócili do War-
szawy. Przedszkolaki zaprosiły nowych kolegów na
bal karnawałowy. 10 stycznia 2005 roku miało miej-
sce kolejne spotkanie, tym razem dzieci przyjechały
w kolorowych strojach. Na balu wszyscy bawili się
wspaniale uczestnicząc we wspólnych tańcach i kon-
kursach. 

Dla wychowawców i opiekunów wydarzenia te sta-
nowiły dużą pomoc w pracy, jaką wkładają w co-
dzienną pielęgnację małych podopiecznych. Może
dla nas to niewiele, ale dzieci są wdzięczne za za-
bawki, słodycze, którymi zostały obdarowane.
Uśmiech na twarzach dzieci przekonuje, że warto
takie spotkania organizować, dzieląc się tym, co ma-
my. 

Jolanta Pilich

9 grudnia 2004 r. w Urzędzie Miejskim w Pruszko-
wie odbyło się parafowanie tekstu umowy sprzedaży
przez PKP S. A. udziałów spółki PKP Warszawska
Kolej Dojazdowa Sp. z o. o. Konsorcjum Samorzą-
dowemu, którego głównymi udziałowcami są samo-
rządy Warszawy i Mazowsza (po 33 procent udzia-
łów). Pozostałe 34 procent należy do samorządów,
leżących przy trasie kolejki WKD, a są to Pruszków,
Michałowice, Podkowa Leśna, Brwinów, Milanówek
i Grodzisk Maz. Po ponad dwóch latach starań sa-
morządowcy odkupili udziały od PKP S. A. za 3 mln
zł. Na każdy samorząd przypada ilość akcji wyliczo-
na według algorytmu wynikającego z długości linii,
ilości przystanków, ilości pasażerów i wielkości bu-

dżetu gminy. Cena sprzedaży jednego udziału wyno-
si 245,52 zł. Na Gminę Michałowice przypada 1047
udziałów za 257.059.44 zł. Dla porównania samorzą-
dy mazowiecki i warszawski zakupią po 4032 udzia-
ły, każdy za 989.936,64 zł, a Pruszków 1099 za
269.826,48 zł. 

Na początku stycznia w Muzeum Starożytnego
Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie odbyło się
spotkanie radnych gmin z Wicemarszałkiem Woje-
wództwa Mazowieckiego Bogusławem Kowalskim,
który zachęcał do podjęcia uchwał przez rady gmin,
zezwalających na zakup udziałów. 

Ewa Borzymowska

WKD cdn



Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zaprasza wszystkie osoby
potrzebujące pomocy i wsparcia w związku z istnieniem
problemu alkoholowego w rodzinie. 

W ramach działań Komisji w jej siedzibie w Nowej
Wsi przy ulicy Głównej 52A funkcjonuje punkt infor-
macyjno – konsultacyjny dla osób z problemem alkoho-
lowym oraz ich rodzin czynny w każdy czwartek w godz.
17:00-19:00, telefon 758 2822 Pełnią w nim dyżury: pe-
dagodzy, terapeuta, lekarz psychiatra i prawnik. 

Komisja w pełnym składzie pracuje podczas posie-
dzeń w drugi i ostatni piątek miesiąca od godziny 17:00. 

W zakresie ustawowych działań oraz na podstawie
Gminnego Programu członkowie Komisji: 
- przyjmują wnioski i prowadzą postępowanie w spra-

wach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwyko-
wego; 

- motywują i kierują na terapię osoby uzależnione
oraz współuzależnione; 

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

- udzielają wskazówek prawnych rodzinom, w któ-
rych występuje choroba alkoholowa; 

- prowadzą poradnictwo pedagogiczne; 
- współpracują z policją i opieką społeczną w celu

gromadzenia niezbędnych informacji, a także
zwiększenia skuteczności wspólnych przedsięwzięć; 

- udzielają pomocy i wsparcia osobom po zakończe-
niu terapii odwykowej; 

- zajmują się kontrolą punktów prowadzących sprze-
daż napojów alkoholowych, zgodnie z przepisami
prawa. 

Istotnym elementem w pracy Komisji jest prowadze-
nie działań o charakterze edukacyjno — profilaktycz-
nym dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Dzię-
ki ścisłej współpracy z dyrektorami placówek oświato-
wych oraz pedagogami szkolnymi, możliwa jest realiza-
cja wielu programów wychowawczo — profilaktycz-
nych, konkursów oraz imprez masowych organizowa-
nych na terenie gminy Michałowice. 

Członkowie Komisji to osoby kompetentne, życzliwe
i chętnie udzielające pomocy osobom z problemem al-
koholowym i ich rodzinom. 

Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Jodłowska

Ci, co po raz pierwszy skręcają z Alei Krakowskiej do
Michałowic, niech za Puchałami mocno trzymają się
kierownicy! W szczerym polu dumnie pnie się pod nie-
bo najprawdziwszy łuk triumfalny. Michałowice jako
trzecie w Europie po Rzymie i Paryżu mają swój łuk
triumfalny. Zbudowany został jak trzeba, starannie,
według klasycystycznych wzorów, ozdobiony medalio-
nami z wizerunkiem fundatora Pana Wacława Goźliń-
skiego, który wraz z synem jest pomysłodawcą monu-
mentu. Nazwał go Łukiem Unii Europejskiej. Uroczy-

stości otwarcia 1 maja 2005 roku upamiętnią pierwszą
rocznicę wydarzenia, jakim było wejście Polski do Unii.
Wtedy na jego szczycie zostanie odsłonięta sentencja.
Jaka? To chwilowo tajemnica. 

Pod łukiem wiedzie droga do hotelu „Admirał”
w Michałowicach, jednego z dwóch zbudowanych przez
Pana Goźlińskiego, drugi „Hrabski” znajduje się w Fa-
lentach po drugiej stronie Alei Krakowskiej. 

Pan Wacław planuje z rozmachem i z wizją. Z dumą
pokazuje plany przebudowy „Admirała”, również
w stylu klasycystycznym. Będzie to pałac częściowo na
wodzie, wsparty na kolumnach, otoczony rzeźbami,
komfortowy. Budowany w trzech etapach, bez zatrzy-
mywania działającej części oferującej wygodne pokoje,
smaczną kuchnię i dobrą obsługę, która jest oczkiem
w głowie właściciela, będzie gotowy w ciągu pięciu lat.
W przyszłości goście hotelowi będą mogli uprawiać
sporty wodne. 

Z prawdziwym hotelarstwem Pan Goźliński zetknął
się podczas pobytu w USA kilkanaście lat temu. Wtedy
postanowił, że będzie miał hotele jak należy, o nieba-
nalnej estetyce, z wysokim standardem usług, dobrą
kuchnią i przez lata dążył do tego celu z determinacją.
W swoich hotelach osiągnął pierwszy sukces, goście do
niego wracają i polecają go znajomym. Swoim entuzja-
zmem do hotelarstwa zaraził syna i synową. Razem
prowadzą rodzinny biznes. Myślą strategicznie. U wrót
burzliwie rozwijającej się europejskiej metropolii będą
potrzebne hotele — dla turystów i ludzi interesu. Trze-
ba im wyjść naprzeciw z ciekawą ofertą. 

Panie Wacławie, czas osiedlić się w Gminie Michało-
wice, którą Pan dobrze promuje swoją działalnością.
Czekamy na Pana! 

E. B. 
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W MICHAŁOWICACH
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NIEPOHAMOWANY APETYT NA KSIĄŻKI

I znowu było rojno i gwarno w komorowskim pubie
„U Michała”, zwanym ciepło „Dziuplą”. 19 stycznia,
pomimo zawieruchy i ślizgawicy, dojechał do nas Je-
rzy Pilch. Swoją prozę czytał bez specjalnego przeko-
nania, za to na pytania czytelników, tych przekona-
nych i tych wątpiących, odpowiadał inteligentnie i ze
swadą. Wieczór rozwijał się jak należy, im dalej, tym
cieplej. My, lokatorzy komorowskiej sypialni z rado-
ścią odnotowujemy każde kulturalne drgnienie, które
nas odrywa od przeżuwania codzienności. Kłaniamy
się nisko dzielnym kobietom ze Stowarzyszenia K40,

które te spotkania wymyśliły, Panu Wójtowi wielkie
dzięki za sponsoring a Panu Jackowi Knadlowi za to,
że tak ładnie to wszystko organizacyjnie ogarnia. Gdy-
by Zdrojowa Orkiestra Salonowa z Buska, która
8 stycznia na zaproszenie Wójta zagrała najpiękniej-
sze melodie świata w gustownie i karnawałowo udeko-
rowanej sali w szkole w Komorowie, miała taką fre-
kwencję, to i tenor, i organizatorzy byliby szczęśliwśi.
Niech żałują ci, co nie byli. 

E.B.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej  KP „AN-
PREL” informuje,  że na terenie Nowej  Wsi
działa jedyny klub pi łkarski  posiadający wpis
do ewidencj i  Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
przy Starostwie Powiatowym w Pruszkowie
pod Nr 1 z dnia 19.12.2002 r ,  oraz wpis  do
Krajowego Rejestru Sądowego (Ustawa o po-
żytku publicznym i wolontariacie)  pod Nr
KRS 0000212423 z dnia 21.07.2004r.  skupia-
jący pi łkarzy uczestniczących w rozgrywkach
klasy A MZPN, jak również drużynę junio-
rów młodszych rocznik 1988 biorącą udział
w rozgrywkach LJ-88 MZPN. Celem pi łkarzy
jest  awans do wyższych grup rozgrywek.  Nasz
zespół  jest  jedynym w gminie Michałowice
amatorskim Klubem pi łkarskim grającym na
tak im szczeb lu  rozgrywek ,  f inansowanym
z dotacj i  Gminy oraz grona osób kochających
piłkę nożną.  Abyśmy mogli  dalej  funkcjono-

wać prosimy instytucje oraz osoby prywatne
do współpracy w ramach sponsoringu (dofi-
nansowanie  jak  również  sprzęt  spor towy)
oraz  inne j  wspó łpracy  z naszym k lubem.
W zamian za pomoc oferujemy reklamę na
strojach sportowych,  na boisku pi łkarskim
oraz na plakatach informujących o terminach
meczów w ro l i  gospodarza .  Ewentua lną
współpracę chciel ibyśmy rozpocząć od sezo-
nu „WIOSNA 2005”.  Jednocześnie zaprasza-
my wszystkich sympatyków pi łki  nożnej  na
mecze naszych zespołów na boisko pi łkarskie
przy Szkole w Nowej  Wsi .  

O terminach rozgrywek informujemy na
plakatach rozmieszczanych na terenie naszej
Gminy.  

Prezes  Stowarzyszenia 
Andrzej  Zawadzki

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej K.P. "ANPREL" rok zał. 1994;
KLUB PIŁKARSKI "ANPREL"

Nowa Wieś ul. Kamelskiego 41; tel: 022 758 05 38
Nr konta 33-1060-0076-0000-3200-0082-8782

PBH PBK S.A. O/Pruszków 

GMINNY AMATORSKI KLUB PIŁKARSKI

UCHWAŁY RADY GMINY MICHAŁOWICE

PRZYJĘTE NA SESJI RADY GMINY 3 LUTEGO 2005r.

Uchwała Nr XXVII/223/2005
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy

Michałowice obszaru „Komorów” — część V
obejmująca fragment działkę nr ew. 491 w obrębie

geodezyjnym osiedle Komorów: 
Uchwała dotyczy działki gminnej, tj. stanowiącej

mienie komunalne Gminy, położonej w Komorowie
pomiędzy ul. Krasińskiego a Placem Ks. Kanonika
Tadeusza Kozłowskiego. W przyjętym planie

zagospodarowania przestrzennego ustalono
przeznaczenie tej działki, jako terenu usług kultu
religijnego Kościoła Rzymskokatolickiego — UKr. Dla
terenu UKr plan ustala rozwój funkcji usługowych
z zakresu kultu religijnego. 

Uchwała Nr XXVII/224/2005
w sprawie określenia granic obszarów objętych

projektami zmian miejscowych planów



zagospodarowania przestrzennego Gminy
Michałowice obejmujących tereny położone we wsiach

Sokołów i Pęcice: 
Uchwała dotyczy dwóch obowiązujących już planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
— planu obszaru stanowiącego część wsi Pęcice i wsi
Sokołów zawartego pomiędzy ulicami Parkową, Zaułek,
Wąską i Sokołowską wraz z działkami nr ew. 336, 337,
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 285/1, 286, 287, 288,
289, 290 i 291 we wsi Pęcice — opublikowanego
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
z 4 września 2000r. nr 102, poz. 1008 i obowiązującego
od 19 września 2000r. oraz obszaru stanowiącego
wschodnią część wsi Sokołów po obu stronach drogi
powiatowej do Janek obejmujący działki o nr ew. od
207/1 do 262 — opublikowanego w tym samym
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
pod pozycją 1009 i również obowiązującego od 19
września 2000r. W uchwale z 3 lutego 2005r. uściślono
granice terenów objętych zmianą zasad
zagospodarowania do obszarów przeznaczonych
wyłącznie pod usługi na działkach o minimalnej
powierzchni — odpowiednio 8,0ha i 10,0ha. W ramach
zmian zasad zagospodarowania ustala się m. in.
minimalną powierzchnię działek przeznaczonych pod
zabudowę usługową na 3000m2. Zmiany planów są
obecnie wyłożone do wglądu publicznego w Urzędzie
Gminy. W ten sposób zrealizowano postulat właścicieli
gruntów położonych w Sokołowie i Pęcicach, którzy nie
mogli w żaden sposób znaleźć nabywcy dla działek
o pow. 8 i 10 ha — za godziwą cenę. Zdecydowanie
szybciej będą mogli zbyć działki o pow. 3000 m2, a po ich
zabudowie zwiększą się dochody gminy z tytułu
podatków. 

Uchwała Nr XXVII/225/2005
w sprawie gromadzenia dochodów na rachunkach
dochodów własnych w jednostkach budżetowych

Gminy Michałowice: 
Uchwała podjęta została w związku ze zmianą ustawy

o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych
ustaw. Wymieniona ustawa wprowadza istotne zmiany
dla finansów gminy. Dotyczy ona możliwości tworzenia
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
i likwidację środków specjalnych. 

Uchwała Nr XXVII/226/2005
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2005 rok: 

Znowelizowana 16 lipca 2004 r. ustawa — Karta
Nauczyciela wprowadziła coroczny obowiązek
ustalania, w drodze regulaminu, wysokość składników
wynagrodzeń nauczycieli. Wynagrodzenie nauczycieli
składa się z: 

1) wynagrodzenia zasadniczego, 
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

funkcyjnego oraz za warunki pracy, 
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

i godziny doraźnych zastępstw, 
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze

stosunku pracy. 
Średnie wynagrodzenie brutto nauczycieli w 2005 r.

w naszej gminie winno wynosić dla nauczycieli: stażysty
— 1.451 zł; kontraktowego — 1.813 zł; mianowanego
— 2.539 zł i dyplomowanego — 3.264 zł. 

Uchwała Nr XXVII/227/2005

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności

i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie
przyznawane w placówkach oświatowych

prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku
2005: 

Zgodnie z zapisem art. 70a ustawy — Karta
Nauczyciela w budżecie gminy wyodrębnia się środki
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa
zawodowego, w wysokości 1% planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli. Uchwała określiła, że dofinansowanie
opłat za kształcenie nauczycieli (studia licencjackie,
magisterskie, podyplomowe i kursy kwalifikacyjne)
może wynosić do 50 % opłat za studia, ale nie więcej
niż 700 zł za semestr nauki. 

Uchwała Nr XXVII/228/2005
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na

pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz

przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami: 
W budżecie gminy, w budżetach szkół i przedszkoli

przeznaczono środki finansowe na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli w wysokości 0,3 % planowanych
rocznych środków finansowych przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

Uchwała Nr XXVII/229/2005
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla

nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze: 

Zgodnie z art. 49 ustawy — Karta Nauczyciela,
w budżetach gminy tworzy się specjalny fundusz na
nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co najmniej
1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych,
z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli
i dyrektorów szkół. 

Fundusz dzieli się w następujący sposób: 20 %
funduszu na nagrody przyznawane przez Wójta Gminy,
a 80 % funduszu na nagrody przyznawane przez
dyrektorów szkół. 

Ustalono kryteria i tryb przyznawania nagród,
uwzględniając w szczególności: 

- osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktyczno-wychowawczej, 

- osiągnięcia w pracy opiekuńczo-wychowawczej
- oraz realizację zadań statutowych szkoły. 

Uchwała Nr XXVII/230/2005
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów,
psychologów, logopedów, reedukatorów, nauczycieli

przedmiotów w różnym wymiarze godzin; zasad
udzielania i rozmiar zniżek nauczycielom, którym

powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan

zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę

Michałowice: 
Zgodnie z podjętą uchwałą tygodniowy obowiązkowy

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio

Uchwały Rady Gminy Michałowice
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z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć
wynosi: 

- w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum -18
godzin, 

- w świetlicy szkolnej — 26 godzin, 
- w przedszkolu; dla pracujących z grupami dzieci 

6-cio letnich — 22 godziny, 
- w przedszkolu; dla pracujących z pozostałymi 

grupami — 25 godzin, 
- w bibliotece szkolnej -30 godzin. 

Uchwała Nr XXVII/231/2005
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej

opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych: 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) w związku z art. 146 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 261,
poz. 2603), Rada Gminy Michałowice uchwala, co
następuje: 

§ 1
Ustala się na terenie Gminy Michałowice stawkę

procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 50%
różnicy między wartością nieruchomości przed
wybudowaniem urządzeń wodociągowych lub urządzeń
kanalizacyjnych, a wartością nieruchomości po ich
wybudowaniu. 

§ 2
Dla nieruchomości, którym stworzono warunki do

podłączenia do urządzeń wodociągowych lub urządzeń
kanalizacyjnych przy udziale świadczenia finansowego
lub rzeczowego właściciela albo użytkownika
wieczystego w ramach umowy zawartej z Gminą,
wysokość opłaty adiacenckiej obniża się do 0 %. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

Michałowice. 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego. 

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ dr Jacek Sierak
O przyjętej uchwale szerzej napiszemy w następnym

numerze Biuletynu. Wynika to z prostej przyczyny, że
uchwała nie jest jeszcze prawomocna (§ 4). Informujemy,
że nie będą pobierane opłaty adiacenckie od tych
właścicieli nieruchomości, którzy dokonali wpłat
(darowizn) przy zrealizowanej przez gminę budowie sieci
kanalizacji sanitarnej czy wodociągowej. 

Uchwała Nr XXVII/232/2005
w sprawie programu współpracy Gminy Michałowice

z organizacjami pozarządowymi na rok 2005: 
Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie Rada Gminy przyjęła na
2005 r. program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.
3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przyjęty program zakłada współpracę w 8 strefach
działań publicznych. Współpraca będzie realizowana
poprzez: 

1) powierzenie wykonania zadań wraz z udzieleniem
dotacji na sfinansowanie realizacji zadania, 

2) wsparcie realizacji zadania poprzez udzielenie
dotacji na dofinansowanie jego realizacji, 

3) wsparcie realizacji zadania poprzez nieodpłatne
udostępnienie sprzętu i lokali znajdujących się
w gestii gminy. 

Powierzenie wykonania zadań jak i wsparcie
realizacji zadania będzie się odbywało po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. 

Uchwała Nr XXVII/233/2005

zmieniająca uchwałę Nr IX/55/2003 Rady Gminy
Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka pomocy

Społecznej Gminy Michałowice: 
Wprowadzone zmiany do statutu Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej wynikają ze zmiany
ustawy o pomocy społecznej, jak również
z konieczności dostosowania zapisów statutu do stanu
faktycznego. 

Uchwała Nr XXVII/234/2005
w sprawie przyjęcia statutu i nadania Związkowi

Komunalnemu nazwy Utrata: 
W związku z wystąpieniem Gminy Brwinów ze

Związku dokonano zmiany nazwy ze „Związku
Komunalnego Brwinów” na „Związek Komunalny
Utrata”. W nowo przyjętym statucie dokonano
niewielkich zmian wynikających z zaleceń organu
rejestrowego tj. MSWiA. Przypominamy, że
uczestnikami Związku są gminy: Błonie, Michałowice,
Ożarów Mazowiecki, Piastów i Pruszków. Zadaniem
Związku jest wspólne wykonywanie działań
o charakterze publicznym na rzecz ochrony
środowiska, przyrody i zdrowia ludności dotyczących
gospodarczego wykorzystania, gromadzenia
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
i przemysłowych z wyjątkiem odpadów toksycznych
i radioaktywnych. 

Uchwała Nr XXVII/235/2005 
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu

profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2005

r.: 
Zgodnie z art. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych należy do zadań własnych gminy, które
powinny być realizowane w ramach corocznie
uchwalanych gminnych programów. Przyjęty na 2005 r.
program obejmuje m. in. dofinansowanie działań
edukacyjno-terapeutycznych, działalność punktu
informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych
od alkoholu i ich rodzin, dofinansowanie do wypoczynku
promującego zdrowy styl życia, finansowanie programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży a także zajęć
socjoterapeutycznych, sportowych, oraz szkoleń na
terenie gminy Michałowice, dożywianie dzieci z rodzin
alkoholowych. Na realizację zadań przeznaczono kwotę
120.000 zł 

UWAGA: Uchwały w pełnym brzmieniu są
opublikowane na stronie: www.bip.michalowice.pl
w katalogu: Prawo miejscowe, uchwały Rady. 
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czyli
jeśli chcesz rozwoju Gminy Michałowice, to rozliczaj

się z dochodów osobistych (PIT) w Urzędzie Skarbo-
wym w Pruszkowie. 

Jednym z dochodów gminy jest udział gminy w po-
datku od dochodów osobistych jej mieszkańców.
Udział ten wynosi (35,61%) i jest przekazywany co
miesiąc przez Urząd Skarbowy w Pruszkowie na konto
naszej gminy. Z przykrością muszę stwierdzić, że obser-
wuję od kilku lat narastające zjawisko zamieszkiwania
w naszej gminie mieszkańców (szczególnie nowych
mieszkańców) którzy nie rozliczają się w US w Prusz-
kowie. Korzystacie Państwo z naszej infrastruktury
technicznej np: dróg, wodociągów itd, z infrastruktury
społecznej np: szkół, ale nie przekazujecie należnych
podatków na rzecz Gminy. 

Należy wspomnieć, że zgodnie z art. 45 ust 1b usta-
wy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od
osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze
zmianami) właściwym miejscem rozliczania się z do-
chodów jest miejsce zamieszkania a nie zameldowania. 

Nie stoi nic na przeszkodzie, aby się udać do Urzę-
du Skarbowego w Pruszkowie i tam rozpocząć rozlicza-
nie się z dochodów. Będzie to na pewno zgodnie z obo-
wiązującym prawem. Jeśli Państwo temu nie wierzycie,
skontaktujcie się telefonicznie z dowolnym urzędem
skarbowym. 

Wójt Gminy
Roman Lawrence

Zanim przejdziemy do gratulacji, chcemy Państwu
przytoczyć wyciąg z protokołu Nr XIII z obrad XIII se-
sji Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października
2003 r. 

„Pan Dybowski. Następnie poruszył kolejną kwestię Li-
ceum w Komorowie. Poinformował, że pytanie jednego
z mieszkańców naszej Gminy i prośba czy można zrobić
rachunek ile osób z naszej Gminy korzysta z Liceum
w Komorowie a ile jest jakby z zewnątrz, nie wie czy tu jest
obowiązek rejonizacji czy nie. Czy w związku z tym jest
sens utrzymywania tego Liceum. 

Pan Wójt zabierając głos zadał pytanie czy według
przedmówcy wystarczy wykształcenie na poziomie jed-
nej klasy. 

Pan Dybowski kontynuując swoją wypowiedź od-
niósł się do głosów dot. nobilitowania i zasług poru-
szając kwestię, która dociera do członków Zarządu
Osiedla. Poinformował, że w ostatnim czasie i to nie-
jednokrotnie wraca sprawa egzaminów do Liceum
w Komorowie. Stwierdził, że są głosy, że jesteśmy
strasznie tym Liceum nobilitowani ale w momencie
kiedy bierze się analizę tych dzieci które chodzą
z Gminy i tych które przyjeżdżają spoza Gminy to ra-
czej nie chodzi o nobilitacje ale o demoralizację. '

Z wielka satysfakcją chcemy Państwu zakomuniko-
wać, że nasze Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dą-
browskiej w Komorowie zajęło 104 miejsce w Ogólno-
polskim Rankingu Szkół Średnich 2005 r. W wojewódz-
twie mazowieckim zajęło 17 miejsce pozostawiając za
sobą wiele renomowanych szkół warszawskich. Przypo-
mnieć należy, że nasze liceum nie pierwszy raz zajęło
tak wysokie miejsce w tym prestiżowym rankingu. 

Jest dla mieszkańców Gminy prawdziwą radością, że ma-
my tak dobrą szkołę, która dobrze kształci i przygotowuje do
przyszłego życia młodzież z komorowskiego liceum. 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy w imieniu miesz-
kańców gminy i własnym. 

Przewodniczący Rady
Jacek Sierak
Wójt Gminy

Roman Lawrence

Stowarzyszenie K40 zaprasza wszystkie kobiety
wraz z towarzyszami, na obchody wigilii Międzyna-
rodowego Dnia Kobiet, które odbędą się 7 marca
2005 o godzinie 19: 00 w „Oberży u Michała” w Ko-
morowie. 

Dzień Kobiet jest świętem głęboko zakorzenio-
nym w Polskiej tradycji, ale obecnie jego znaczenie
trochę słabnie. Stowarzyszenie K40 chcąc się prze-
ciwstawić tym negatywnym trendom, proponuje tra-
dycyjne spotkanie w wigilię 8 marca. Czerpiąc naj-
lepsze wzory z podobnych spotkań, apelów i zjaz-
dów, odbywających się w latach 70-tych, chcemy
przypomnieć wzniosły nastrój kolektywnego wy-
chwalania kobiet. Również u nas będzie się roiło od
goździków rozdawanych wszystkim przybyłym ko-
bietom, a poważne przemówienia zaproszonych go-
ści konkurować będą z częścią artystyczną serwowa-
ną przez Kabaret OT. TO. Atmosferę niczym nie
skrępowanego Święta dopełniać będą upominki,
konkursy oraz „wystawa” okolicznościowych plaka-
tów. 

Obchody wigilii Międzynarodowego Dnia Kobiet
odbędą się 7 marca 2005 roku o godzinie 19: 00
w „Oberży u Michała” w Komorowie, przy ul. Kole-
jowej 9. Dla kobiet oczywiście wstęp wolny, płeć
brzydka zobowiązana jest do zakupu „Instrukcji Ob-
sługi Dnia 8 Marca dla Mężczyzn” w cenie 20 PLN,
która jest jednocześnie biletem wstępu. 

Organizatorem spotkania jest K40 — stowarzysze-
nie kobiet mieszkających w Komorowie, którego ce-
lem jest integracja kulturalna mieszkańców tej uro-
czej miejscowości oraz przede wszystkim dobra, inte-
ligentna zabawa. Stowarzyszenie ma już na swoim
koncie organizację spotkań literackich ze znanymi
pisarzami oraz działania na rzecz tegorocznej WOŚP.
Przygotowuje się do kolejnych znaczących akcji... 

11 grudnia w budynku OSP w Nowej Wsi odbyła się
zabawa mikołajkowa zatytułowana ' Mikołajkowa Nie-
spodzianka'. Powracam do tego wydarzenia, gdyż na je-
go sukces złożył się wysiłek wielu osób, którym należą
się szczególne podziękowania. Jako osoba odpowie-
dzialna za całość wydarzenia, chciałabym serdecznie
podziękować wszystkim pracownikom GOPS, Panu
Wójtowi, Pani sołtys Jadwidze Bazga, Pani Irenie Li-
pińskiej, Panu Mariuszowi Janczakowi, Pani Monice
Pietrzak, uczniom kl. I b gimnazjum w Michałowicach
i ich rodzicom, Pani Grażynie Cyrkler i Pani Grażynie
Sikora oraz uczniom klas II ze Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi. 

Szczególne podziękowania należą się naszym dar-
czyńcom: Panu Tadeuszowi Kacprzyckiemu (Sklep
Spożywczo- warzywny Nowa Wieś ul. Głównej 54),
Pani Katarzynie Parzyńskeij (Sklep Spożywczy Ko-
morów ul. Główna 46), Pani Stefanii Dąbrowskiej
(Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo -Usługo-

JESZCZE O MIKOŁAJKACH 
W NOWEJ WSI

PŁAĆ, GDZIE MIESZKASZ

SUKCES LICEUM W KOMOROWIE

GOŹDZIKI I PRZEMÓWIENIA
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we 'TEFRA' Komorów ul. M. Dąbrowskiej 11), Panu
Jerzemu Łuksza (Opacz ul. Targowa 51), Pani Kata-
rzynie Molasy — Dołęgowskiej (Sklep Spożywczy Mi-
chałowice ul. Raszyńska 20), Pani Zofii Kwiatkow-
skiej (Sklep Spożywczy Michałowce ul. Kolejowa 1),
Państwu Janinie i Mirosławowi Zawadzkim (Sklep
Spożywczo -Przemysłowy Komorów Al. Starych Lip
26), Państwu Elżbiecie i Januszowi Ciurak (MINI
BAR Komorów Sokołów 26a) oraz Panu Krzysztofo-
wi Szamota (Sklep spożywczy 'TRÓJKĄCIK' Nowa
Wieś ul. Główna 82d), którzy tak chętnie i z otwartym
sercem wsparli naszą wspólną akcję na rzecz dzieci.
Mam nadzieję, że 'Mikołajkowa Niespodzianka' zo-
stanie na stałe wpisana do kalendarza imprez w na-
szej Gminie a grono osób wspierających będzie się
poszerzać. 

Iwona Radzimirska 
kierownik 

Chcę serdecznie podziękować mieszkańcom naszej
Gminy i instytucjom w imieniu własnym oraz wszyst-
kich pracowników Urzędu Gminy Michałowice za
przesłane życzenia świąteczne i noworoczne. Dziękuję
za życzliwe i ciepłe słowa w nich zawarte. 

Roman Lawrence
Wójt Gminy Michałowice

W dniu 24.12.2004 r. na spotkaniu wigilijnym du-
chowieństwa Archidiecezji Warszawskiej, ks. Józef
kardynał Glemp arcybiskup metropolita warszawski,
Prymas Polski, podniósł ks. kanonika Leona Firleja
do godności prałata, nadając mu godność prałata ho-
norowego Kapituły Wilanowskiej przy świątyni Świę-
tej Bożej Opatrzności w Wilanowie. 

Nominacja ta, nie wiąże się ze zmianami admini-
stracyjnymi, dlatego ks. prałat Leon Firlej pozostaje
nadal proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP
w Michałowicach — Opaczy. 

Gratulacje z tej okazji składają mieszkańcy z para-
fii Michałowice- Opacz, Wójt i Radni Gminy Micha-
łowice. 

Na ręce Wójta Pana Romana Lawrence wpłynął list
od Pana Michała Aleksandra Kornatowskiego z War-
szawy na temat Pomnika Mauzoleum w Pęcicach. Przy-
taczamy go w całości. 

Szanowny Panie Wójcie, 
W pęcickim parku znajduje się mogiła i pomnik żołnie-

rzy Armii Krajowej poległych i rozstrzelanych 2 sierpnia
1944 r. Wśród nich jest mój stryj Aleksander Kornatowski.
Co roku wraz z rodziną odwiedzamy pomnik, zazwyczaj
w rocznicę Powstania Warszawskiego i w Zaduszki. Mój
nieżyjący już dziadek Wacław Kornatowski był jednym
z inicjatorów budowy pomnika. 

W imieniu całej naszej rodziny, a pokolenia, które prze-
żyło Powstanie, żyją już tylko siostra i brat mojego stryja,
chciałbym na Pana ręce złożyć najszczersze podziękowa-
nia za otoczenie opieką pomnika. W Pęcicach widać rękę
gospodarza, niezależnie od rocznic i wydarzeń, tam za-
wsze są świeże kwiaty, płoną świece, a cały teren jest czy-
sty i wysprzątany. 

Z wyrazami szacunku
Michał A. Kornatowski

Szanowna Pani
dr Barbara Czaplicka

Radna Powiatu Pruszkowskiego
W imieniu mieszkańców Gminy Michałowice, Rad-

nych Gminy Michałowice i swoim własnym gratuluję zwy-
cięstwa w demokratycznych wyborach do Rady Powiatu
Pruszkowskiego. 

Dziękuję tym wszystkim wyborcom, którzy obdarzając
Panią zaufaniem oddali na Nią swój głos. Dziękuję
wszystkim, którzy udali się do urn wyborczych. Upływa już
piętnaście lat, od dnia w którym rozpoczęła Pani działal-
ność w samorządzie terytorialnym; wcześniej w Radzie
Gminy Michałowice, Radzie Osiedla Komorów i obecnie
w Radzie Powiatu Pruszkowskiego. 

Cieszy się Pani społecznym zaufaniem, jej praca znaj-
duje uznanie w oczach mieszkańców i opinii publicznej.
Rezultat osiągnięty w wyborach daje Pani silny mandat do
spełnienia wielkich oczekiwań społeczności Powiatu
Pruszkowskiego. 

Jeszcze raz serdecznie gratuluję oraz życzę Szanownej
Pani satysfakcji i zadowolenia w działalności społecznej,
w życiu osobistym i zawodowym. 

Tego szczerze szanownej Pani życzę
Z poważaniem

Wójt Gminy 
Roman Lawrence

Wójt Gminy Michałowice informuje, że w miesiącu lutym zosta-
ną ogłoszone następujące postępowania przetargowe: 
1. Opracowanie koncepcji modernizacji kotłowni i c. o. w szkole

i przedszkolu w Nowej Wsi, w ZSO w Komorowie i w szkole
w Michałowicach wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanaliza-
cji sanitarnej? 200 mm, PVC l=3.080 m i przykanalików szt. 95
w Michałowicach i Opaczy Kolonii

3. Remont cząstkowy dróg i ulic o nawierzchniach bitumicznych na
terenie Gminy Michałowice

4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej moderni-
zacji kotłowni i c. o. w szkole i przedszkolu w Nowej Wsi,
w ZSO w Komorowie i w szkole w Michałowicach wraz z in-
wentaryzacją stanu istniejącego

5. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
chodników w ul. Wesołej w Michałowicach i ul. Poniatowskie-
go w Michałowicach Wsi

6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki
rowerowej w ul. Szkolnej, Topolowej, Kucghy, Powstańców W-
wy na terenie Gminy Michałowice

7. Obsługę geodezyjną inwestycji w zakresie wodociągów na tere-
nie Gminy Michałowice

8. Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jaśminowej, Prostej,
Tulipanów, Brzozowej i Magnolii w Nowej Wsi

9. Modernizacja chodnika ul. Głównej w Nowej Wsi
10. Wykonanie pionowego i poziomego oznakowania dróg i ulic na

trenie Gminy Michałowice
11. Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej ka-

naliuzacji sanitarnej śr. 200 mm z PVC L=3100 m i przykana-
lików 110 szt. w Nowej Wsi, Granicy, Komorowie Osiedlu, Ko-
morowie, Gmina Michałowice. 

12. Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej, żużlo-
wej na terenie Gminy Michałowice

13. Awaryjne remonty dróg, ulic, chodników, ustawianie uszkodzo-
nych znaków, usuwanie wiatrołomów z dróg na terenie Gminy
Michałowice

14. Przyjmowanie przez schronisko bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Michałowice

15. Wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunal-
nych. 

16. Wykonanie kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, przebudowa
gazociągu, pompowni ścieków szt. 1, przewodu tłocznego ście-
ków w ul. Łąkowe, Studziennej i Niecałej w Opaczy Kolonii. 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie inter-
netowej: http: michalowice. bip. ornak. pl pod zakładką z lewej
strony 'oferty przetargowe'. '

PODZIĘKOWANIE

NOMINACJA

GRATULACJE WÓJTA

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

WYRAZY UZNANIA
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1. Inspektora do spraw dróg z uprawnieniami
2. Inspektora do spraw gospodarki komunalnej
3. Specjalistę do spraw przygotowania inwestycji
Wymagane wykształcenie wyższe i uprawnienia
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy, ul. Raszyńska

34, w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszenia fax. 723-81-
78. Dodatkowych informacji można uzyskać u Pana Łusz-
czyńskiego, lub Pana Kawiorskiego pod numerem tel. 723-
93-35, 723-93-32

Wójt Gminy Michałowice informuje, że w marcu b. r. bę-
dzie ogłoszony konkurs na opracowanie strony interneto-
wej Gminy Michałowice, tj. nowej szatygraficznej strony
www. michalowice. pl oraz systemu redagowania (CMS).
Zostanie również zamieszczone ogłoszenie o zatrudnieniu
osoby w formie umowy zlecenia na bieżące prowadzenie
strony internetowej Gminy. 

Wymagana dyspozycyjność, aparat cyfrowy, umiejętność
redagowania tekstów

oraz dobra znajomość języka polskiego. Czytajcie Biule-
tyn Informacyjny Gminy Michałowice! 

DLA STUDENTA V ROKU lub ABSOLWENTA WY-
DZIAŁU ITALIANISTYKI

Gimnazjum w Michałowicach (przy trasie kolejki
WKD) ul. Szkolna 15 zatrudni studenta V roku lub absol-
wenta (z przygotowaniem pedagogicznym) Wydziału Ita-
lianistyki jako nauczyciela podstaw języka włoskiego w wy-
miarze 2 godz. tygodniowo przez okres 24.01 —
25.06.2005 (możliwość zatrudnienia od nowego roku
szkolnego). Szkoła uczestniczy w wymianie zagranicznej
młodzieży z Włochami. Związane są z tym również wyjaz-
dy w charakterze tłumacza (z młodzieżą lub delegacją pra-
cowników Urzędu Gminy Michałowice) do Włoch. Urząd
Gminy pokrywa koszty wyjazdu i pobytu oraz gwarantuje
wynagrodzenie na umowę zlecenie. 

Kontakt: 
Bogumiła Staniaszek, Andrzej Olęcki
Tel: 22 — 753 02 40 lub 22 -723 86 21
e-mail: bogumilastaniaszek@poczta. onet. pl
Adres: 
Zespół Szkół w Michałowicach
Gimnazjum Ks. J. Poniatowskiego
Ul. Szkolna 15
05-816 Michałowice

Panu
DARIUSZOWI KORPETTA

Przewodniczącemu Rady Gminy Michałowice w la-
tach 1992-1998

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
MATKI
Ś + P

ZOFII KORPETTA
Porucznika A. K. Batalionu Kiliński pseudonim 

„JURA”
Odznaczonej Krzyżem Walecznych za udział 

w Powstaniu Warszawskim. 
Składają

Rada Gminy, Wójt Gminy oraz Pracownicy 
Urzędu Gminy Michałowice

URZĄD GMINY ZATRUDNI

UWAGA!

KONDOLENCJE

POŻYTECZNE TELEFONY

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 34, 

sekretariat@michalowice. pl, www. michalowice. pl
Wójt TEL. 723 81 78, 

Z-ca Wójta TEL: 723 93 31 
Sekretarz TEL. 723 88 02, 
Skarbnik TEL: 723 84-08, 

Rada Gminy TEL. 723 93 38, 
Sprawy Obywatelskie TEL. 723 87 55, 

Finanse i podatki TEL. 723 84 08, 
Inwestycje TEL. 723 93 35, 

Ewidencja działalności gospodarczej TEL. 723 93 45, 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

TEL. 723 93 55, 
Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

TEL. 723 93 36, 
Geodezja, gospodarka gruntami, rolnictwo

TEL. 723 93 37, 
Kasa TEL. 723 84 08 czynna poniedziałek 9,30-12,00 oraz 13,00-

16,00; wtorek-piątek 8,30 — 12,00 oraz 13,00 — 15,00

POLICJA
Komisariat Policji w Regułach TEL. 723 41 70 (całodobowo) 

Komendant TEL. 723 73 27, kom. 0-503 166 500
Komenda Powiatowa TEL. 758 60 81

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W PRUSZKOWIE
Telefon alarmowy 758 7701

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ TEL. 758 27
93

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ
SZKÓŁ 

TEL. 758 26 63

STAROSTWO POWIATOWE TEL. 738 14 00
Referat drogowy TEL. 738 15 56, 738 15 57, 738 15 59

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
Rejon Pruszków TEL. 738 23 00

Rejon W-wa (ul. Włodarzewska) TEL. 821 52 11

POGOTOWIE GAZOWE
awarie 992

braki w dostawie gazu TEL. 758 85 46 w. 201

OŚWIETLENIE ULICZNE
konserwator oświetlenia TEL. 720 39 07

konserwacja na terenie Opaczy cz. m. zasilanej przez Z. E. W-wa 
TEL. 886 48 26

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
SUW Komorów TEL. 758 09 17 

kom. 502 721 392, 502 721 394, 502 721 395, 
502 721 379

sieć wodociągowa na terenie Osiedla Michałowice MPWiK
Zakład 

Pruszków TEL. 758 64 79 w. 53

PRZYCHODNIE LEKARSKIE
'Arka' Komorów, ul. Berylowa 34, TEL. 758 0085

'RES-MED. ' Michałowice, ul. Ludowa 7, 
TEL. 753 04 04

'Przychodnia Lekarska — ZDROWIE', 
Komorów, ul. Turkusowa 5, 

TEL. 759 16 57

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FUNDACJI
'NIEDŹWIEDŹ', KORABIEWICE 11, 96-122 PUSZCZA

MARIAŃSKA
Pani Victorija Radulovic TEL. 0-698663304, victorija@op. pl

APTEKI
'Leśna', Komorów, ul. Ceglana, TEL. 758 02 21

'Ostoja', Komorów, ul. Berylowa 34, TEL. 758 0082
Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24, TEL. 758 27 25

Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 9, TEL. 723 91 83

redaguje Ewa Borzymowska, Komorów, 
kom. 0-508 358 674

e-mail: ewaborzymowska@wp. pl

UWAGA!

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

tel./fax: +(22) 632 83 52, e-mail: info@oficyna-drukarska.pl


