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Święto Niepodległości
– spojrzenie uczniów
komorowskiego gimnazjum
na niepodległość Polski
W historii Polski wiele jest wzniosłych
chwil, przełomowych wydarzeń i bohaterskich
czynów. Na przestrzeni wieków Polacy udowodnili, że potraﬁą odważnie stawiać opór najeźdźcom, walczyć o wolność i oddać życie za
ojczyznę. 11 listopada to dzień szczególny. Dokładnie osiemdziesiąt dziewięć lat temu nasi
pradziadowie zrzucili z siebie łańcuchy niewoli,
tworząc niepodległą Polskę. Polacy czekali na
ten moment sto dwadzieścia trzy lata znosząc
jarzmo trzech mocarstw – Rosji, Prus i Austrii.
11 listopada 1918 roku podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim, kończąc morderczą Pierwszą Wojnę Światową. Pochłonęła
ona miliony oﬁar, w tym wielu Polaków walczących w szeregach zaborców. W Berlinie wybuchła rewolucja, a cesarz Wilhelm abdykował.
Cesarstwo Austro-Węgierskie rozpadło się.
W Rosji obalono cara, kraj pogrążył się w rewolucji bolszewickiej. Trzej zaborcy przegrali
wojnę. Zwycięskie Stany Zjednoczone, Anglia
i Francja poparły dążenie Polski do odzyskania
niepodległości. 10 listopada powrócił do War-

szawy internowany przez Niemców w twierdzy
w Magdeburgu Józef Piłsudski. W całym kraju rozbrajano żołnierzy niemieckich i austriackich. Polskie ugrupowania polityczne uznały,
że na czele odbudowanego państwa powinien
stanąć Piłsudski. Na ulicach miast zgromadziły
się tłumy, świętując ten historyczny dzień.
11 XI 1918 rok był ukoronowaniem wieloletnich starań Polaków o swoją ojczyznę. Nawet, kiedy Polska zniknęła z map Europy, kiedy
wydawać by się mogło, że nasz kraj na zawsze
pozostanie częścią innych państw, nie zgasła
iskierka nadziei.
Wybitni pisarze, tacy jak nagrodzony najbardziej prestiżową nagrodą literacką, nagrodą Nobla Henryk Sienkiewicz podtrzymywali
Polaków na duchu. Jego książki – „Krzyżacy”,
„Trylogia” pisane były ku pokrzepieniu serc.
Wspaniała postawa nauczycieli przeciwstawiających się rusyﬁkacji i germanizacji narodu
polskiego sprawiła, że nie zapomnieliśmy o naszej przeszłości. Wybitni specjaliści z dziedziny
gospodarki tacy jak Stanisław Staszic lub książę Ksawery Drucki – Lubecki (minister skarbu
w Królestwie Polskim) rozwijali przemysł, komunikację, rolnictwo.
Poparcia dla walki Polaków o niepodległość wielu dyplomatów szukało na arenie międzynarodowej. Wśród nich wielki kompozytor
– Ignacy Paderewski i przywódca ruchu narodowego Roman Dmowski. Ignacy Paderewski próbował zainteresować problemami Polski
społeczeństwo Stanów Zjednoczonych, natomiast Roman Dmowski prowadził działalność
polityczną w Rosji, Anglii i Francji.
Po odzyskaniu długo oczekiwanej niepodległości przyszedł czas na rozpoczęcie od podstaw budowy II Rzeczypospolitej. Mimo wielu
podziałów i waśni istniejących między partiami i politykami, społeczeństwo zjednoczyło się.
Roman Dmowski i Józef Piłsudski zaniechali
konﬂiktów. W obliczu trudnej sytuacji nowego
państwa znaleźli kompromis, postanowili budować zamiast niszczyć, współpracować zamiast
kłócić się. Wydarzenia listopada 1918, a także
następnych miesięcy powinny stanowić przykład dla przyszłych pokoleń.
Tomasz Olkuśnik jest uczniem II klasy
komorowskiego gimnazjum.
***

Młody obrońca – Wojciech Kossak
(jeden z tysięcy orląt lwowskich – od red.)

Nie możemy myśleć o tym dniu, jak o nieistniejącej przeszłości. Bo gdyby nie było tego
dnia, nie byłoby też wolnej Polski. Bez nie-

Obchody Święta Niepodległości
w Nowej Wsi

Recytowane z przejęciem wiersze i wspólnie
śpiewane pieśni patriotyczne wywoływały
wzruszenie wśród licznie zgromadzonej publiczności...
str. 4

Podzielmy się z sąsiadami

Już po raz piąty rusza przedświąteczna akcja
„Podziel się z sąsiadem”. W kilkunastu sklepach ustawimy specjalnie oznakowane kosze...
str. 6

III Michałowickie Spotkania
Artystyczne

Tradycyjnie, jak co roku, te dwie imprezy odbyły się razem; spotkania artystyczne
w sobotę po południu, a mistrzostwa karate
rozpoczęły się w sobotę rano, natomiast zakończyły w niedzielę wieczorem...
str. 8
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UCHWAŁY RADY

Uchwały podjęte na XIV Sesji
Rady Gminy Michałowice
Uchwała nr XIV/76/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie wyboru ławników
do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz
Sądu Rejonowego w Pruszkowie

z dnia 29 września 2000 r. w sprawie ustalenia
stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych
w wyniku ich podziału, położonych na terenie
gminy Michałowice.

Przegłosowanie tej uchwały spowodowało,
że wyrażona została zgoda na obciążenie prawem
użytkowania jako ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawska nieruchomości gruntowej, stanowiącej
działkę oznaczoną nr ew. 58/4 o pow. 4889 m2,

Zgodnie z tą uchwałą dokonano, w tajnym głosowaniu, wyboru osób, które będą pełnić funkcję ławników. I tak ławnikami do Sądu
Okręgowego w Warszawie zostały następujące osoby: Elżbieta Teresa Drachal, Alicja Margarita Jodełka, Janina Łysoniewska. Ławnikiem
do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych została wybrana
Krystyna Maria Mysłowska Sancewicz.
Na ławników do Sądu Rejonowego w Pruszkowie wybrane zostały: Beata Mariola Adamska,
Waldemar Ćwilichowski, Zoﬁa Karolewska, Teresa Kawińska, Andrzej Krauze, Magdalena Katarzyna Olesińska, Jadwiga Urbańska, Alicja
Zarzycka.
Ławnikiem do Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych została Hanna Elżbieta Mąkal.

Uchwała nr XIV/79/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
prawem użytkowania nieruchomości gminnej
położonej we wsi Sokołów gm. Michałowice.
Zgodnie z tą uchwałą wyrażona została zgoda na obciążenie prawem użytkowania jako
ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa – Teren S.A.
Rejon Energetyczny w Pruszkowie nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę oznaczoną
nr ew. 208/2 o pow. 0,16 ha położoną w obrębie
ew. wieś Sokołów gm. Michałowice, dla której
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr 32571.

położoną w obrębie ew. wieś Komorów wieś gm.
Michałowice, dla której prowadzona jest przez
Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr 67101.

Uchwała nr XIV/82/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym
na terenie Gminy Michałowice

W przyjętej uchwale istniejącej drodze stanowiącej działkę nr ew. 88/2, położonej w obrębie wieś Pęcice Małe, gmina Michałowice nadano
nazwę „Zielona Polana”.
Również istniejącej drodze stanowiącej dział-

Uchwała nr XIV/77/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie
Gminy Michałowice na 2007 rok.
Zgodnie z tą uchwałą nastąpiły przesunięcia środków w ustalonym wcześniej budżecie,
szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej gminy: http://bip.michalowice.
pl/public/?id=5684

Uchwała nr XIV/78/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie ustalenia stawki procentowej
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości gruntowych
w wyniku ich podziału, położonych
na terenie gminy Michałowice
W przyjętej uchwale Rada Gminy ustaliła
stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych
w wyniku ich podziału, w wysokości 30 procent.
Jednocześnie utraciła moc Uchwała
Nr XXXII/197/2000 Rady Gminy Michałowice

2

kę ew. nr 776, położonej w obrębie wieś Reguły,
Uchwała nr XIV/80/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy
Michałowice darowizny nieruchomości
gruntowej, stanowiącej działkę ew.
nr 1267 o pow. 1464 m2, położonej
w Granicy gm. Michałowice.

gmina Michałowice nadano nazwę „Calineczki”.

Uchwała nr XIV/83/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/2005

Zgodnie z tą uchwałą nastąpiło przejęcie
na rzecz Gminy Michałowice darowizny w postaci nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę
ew. nr 1267 o pow. 1464 m2, położonej w obrębie
ewidencyjnym Granica, stanowiącej drogę.
Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowizny (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą
środki własne budżetu Gminy. Nabyta nieruchomość gruntowa powiększy gminny zasób nieruchomości Gminy Michałowice.

Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym
we wsi Nowa Wieś oraz ulicom położonym
we wsi Granica, gmina Michałowice

Zgodnie z tą uchwałą zmieniony został paragraf 1 Uchwały nr XXXII/294/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie
nadania nazw ulicom położonym we wsi Nowa
Wieś oraz ulicom położonym we wsi Granica,
gmina Michałowice i otrzymał on następujące

Uchwała nr XIV/81/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
prawem użytkowania nieruchomości gminnej
położonej we wsi Komorów gm. Michałowice.

brzmienie: § 1 „Istniejącej drodze oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działki 618/3, 619/3,
1103, 643/5, 644/1, 639/3, 639/2, 640/1, 649/1,
650/1 oraz 702/6, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Granica, gmina Michałowice, nadać
nazwę „ul. Cyprysowa”.
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Święto Niepodległości w Michałowicach
– msza i patriotyczny koncert
Na patriotycznej mszy 11 listopada kościół
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Michałowicach był wypełniony po brzegi. W mszy oraz w części artystycznej wzięła
udział prawie cała Rada Gminy oraz sołtysi,
dyrektorzy Zespołu Szkół w Michałowicach
z pocztem sztandarowym Gimnazjum im.
ks. Józefa Poniatowskiego.
W czasie mszy za Ojczyznę, ksiądz proboszcz Leon Firlej wygłosił mądre i wzruszające kazanie. Powiedział: „Dziś my, drodzy

Podczas mszy z Ojczyznę w kościele pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Michałowicach

Bracia i Siostry, obchodzimy Dzień Niepodległości, nasze narodowe święto. Można sobie postawić pytanie, dlatego ten dzień
dzisiejszy jest dla nas tak bardzo ważny?
Żeby to zrozumieć trzeba daleko sięgnąć pamięcią w naszą historię.
„Powstań Polsko, skrusz kajdany, / Dziś
twój tryumf albo zgon!” (jest to fragment pieśni pt. „Warszawianka 1831 roku” – przyp. red.)
– tymi słowami Wójt Gminy Roman Lawrence rozpoczął swoje krótkie, okolicznościowe
przemówienie. „Ta pieśń towarzyszyła przez
lata niewoli wszystkim patriotom, kolejnym
pokoleniom Polaków płacących swoim życiem
w walce o niepodległość Ojczyzny”. -kontynuował wójt. „Towarzyszyła podchorążym idącym
do walki na bagnety pod Olszynką Grochowską w 1831 roku, prowadziła w 1863 roku w bój
powstańców styczniowych walczących pod wodzą Romualda Traugutta. Ze słowami tej pieśni na ustach ginęli członkowie Organizacji
Bojowej w 1905 roku. I wreszcie w listopadzie
1918 roku śpiewali ją POW-iacy, rozbrajając
Niemców na ulicach Warszawy. Po 123 latach
niewoli, 11 listopada 1918 roku słowa pieśni ziściły się – powstała Polska, skruszyła kaj-

Podziękowania
Wójt Gminy dziękuje darczyńcom, którzy ufundowali wyborne produkty wędliniarskie: kiełbasy,
boczki i kaszanki na poczęstunek dla uczestników uroczystości Święta Niepodległości – 11 Listopada w Michałowicach. A byli nimi: panowie Kazimierz i Robert Maul – „Sklep Miesny” przy ul. Raszyńskiej i ﬁrma „Makton” – sklepy „U Jacka” – ul. Cicha i „Przy torach” przy stacji WKD.
Wójt, w imieniu uczestników uroczystości w Nowej Wsi i Michałowicach, składa również wyrazy podziękowania druhom strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowej Wisi za prawdziwie
wojskową grochówkę, którą uraczyli zmarzniętych mieszkańców gminy.

dany i nastąpił triumf. Na pamiątkę tego dnia
obchodzimy dziś Święto Niepodległości. Składamy hołd tym, którzy w 1914 roku ruszyli
do walki, żołnierzom Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jesteśmy tu i modlimy się
w czasie Mszy Świętej za Ojczyznę, za wszystkich uczestników walki o niepodległość. Jesteśmy wdzięczni za ich walkę w obronie Honoru
i Ojczyzny, za miłość do Ojczyzny”.
Na zakończenie wójt podziękował
wszystkim za tak liczne przybycie na uroczystości, za to, że kościół wypełniły małe dzieci,
które uczą się od rodziców miłości Ojczyzny,
za to, że niemal wszystkie domostwa zostały
przystrojone ﬂagami narodowymi.
Po mszy wystąpili artyści. Na organach
grał Jakub Garbacz, pierwszy organista archikatedry łódzkiej, wykonał między innymi
„Pożegnania Ojczyzny” Michała Kleofasa
Ogińskiego.
Śpiewał zaś zespół wokalny all’Antico,
w składzie: sopran, alt, tenor, bas (po dwie
osoby). Najpierw na chórze - przy akompaniamencie organów – w czasie mszy,
a później w czasie części artystycznej przed
ołtarzem – a capella – brzmiały czyste i silne
głosy śpiewaków. Usłyszeliśmy następujące
pieśni: „My, Pierwsza Brygada” („Legiony
to - żołnierska nuta”), „Maszerują strzelcy,
maszerują”, „O mój rozmarynie”, „Przybyli
ułani pod okienko”.
Po występie, by kontynuować patriotyczną, żołnierską atmosferę, wierni – publiczność zostali poczęstowani najprawdziwszą
– żołnierską grochówką, kiełbasą i kaszanką
z rożna oraz ciastem.
Tekst i zdjęcia: Stanisław Szałapak

Polskie Chóry
W niedzielę, 11 listopda, Stowarzyszenie
Kulturalny Komorów zaprosiło do kościoła parafialnego na występ chóru Collegium
Musicum Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrygował Andrzej Borzym.
Witold Błaszczyk, prezes Stowarzyszenia Kulturalny Komorów przywitał zebraną
po wieczornej mszy św. publiczność. Powiedział, że święto Odzyskania Niepodległości
skłania go do reﬂeksji. I przywołał piękny
wiersz Adama Asnyka, który napisany był,
gdy Polska była jeszcze pod zaborami:
„Miejcie nadzieję nie tę lichą, marną
co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
przyszłych poświęceń w duszy bohatera.
Miejcie odwagę, nie tę jednodniową,
która na oślep leci bez oręża,
lecz tę, co sama niezdobytym wałem
przeciwne losy stałością zwycięża.”

Następnie przywitał chórzystów i ich dyChór Kameralny Collegium Musirygenta Andrzeja Borzyma.
cum Uniwersytetu Warszawskiego istWystęp chóru Collegium Musicum nieje od 1994 roku, repertuar a cappella
Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął chóru to przede wszystkim muzyka polskasię od odśpiewania Gaude Mater Polonia dawna i współczesna, uzupełniana XVI/
(„Ciesz się, Matko Polsko”), był to akcent XVII-wiecznymi utworami z kręgu muzyki
niepodległościowy niedzielnego wieczoru.
włoskiej, hiszpańskiej i angielskiej oraz saW dalszej części występu chór śpiewał kralnymi kompozycjami epoki romantyzmu.
BIZ
utwory napisane i skomponowane w połowie
XVI wieku. Między innymi psalmy króla Dawida w tłumaczeniu
Jana Kochanowskiego, jak choćby:
Panu ja ufam, Radujmy się. A także psalmy Wacława z Szamotuł.
W części drugiej zostały wykonane utwory do tekstów i kompozycji twórców XX wieku. I tak
chór odśpiewał utwory Jan Kasprowicza i Kazimierza PrzerwyTetmajera, które były inspirowane
folklorem Podhala, a także liryczne pieśni kobiece, inspiracją
w tym wypadku były Kurpie.
Występ chóru Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego
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Obchody Święta Niepodległości w Nowej Wsi
Uroczystości związane ze Świętem Niepodległości
miały miejsce 10 listopada w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi. W obchodach
wzięli udział: Wójt Gminy Michałowice Roman
Lawrence, ksiądz proboszcz Jan Studziński, Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Walendowski,
Sołtys Nowej Wsi Marian Bośka, miejscowi radni,
grono pedagogiczne Zespołu Szkół w Nowej Wsi
na czele z dyrektor Ewą Dymurą, uczniowie i ich
rodzice oraz mieszkańcy.
Pierwszą część wieczoru wypełnił program artystyczny w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły. Recytowane z przejęciem wiersze i wspólnie
śpiewane pieśni patriotyczne wywoływały wzruszenie wśród licznie zgromadzonej publiczności.
W inscenizacji przygotowanej przez panie: Beatę
Wiszniewską, Małgorzatę Włodek i Iwonę Bamburską, pojawiły się między innymi postaci ks.
Piotra Skargi, Juliusza Słowackiego i Marszałka
Józefa Piłsudskiego.
Drugim punktem wieczoru było rozstrzygnięcie I Konkursu Pieśni Legionowej, zorganizowanego pod patronatem Wójta Gminy Michałowice.
Nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i występ
laureatów.
Pierwszą nagrodę w kategorii solistów zdobyła Kasia Piątkowska, natomiast zwycięski zespół
to: Paulina Włodek, Wiola Kryszkiewicz, Magda
Kądzielska i Ola Wiczyk. Ponadto wyróżnienia
otrzymali: Małgosia Lenart, Weronika Fornalik,

Zwycięski zespół I Konkursu Pieśni Legionowej

Kasia Piątkowska, zdobywczyni I nagrody wykonała pieśń „Rozkwitały pęki białych róż”

Marysia Nejno, Marcin Kowalewski, Michał Parchan, Erwin Szymański, Piotr Stephenson, Jan
Magnuszewski i Maciek Kobylarz.
Kiedy nagrody zostały już rozdane, na scenie
pojawił się kwintet dęty Poznań Brass. W wykonaniu tego zespołu, usłyszeć można było szereg
utworów klasycznych, patriotycznych, a także
rozrywkowych. Na zakończenie występu, trębacz
Roman Gryń wykonał tradycyjną „Ciszę”, czym
oczarował wszystkich zebranych.
Ostatnim etapem sobotnich uroczystości było
wręczenie pucharów i nagród przyznanych w konkursie „Najpiękniejsza posesja 2007”. Do rywalizacji tej, która była możliwa dzięki współpracy
Wójta Gminy Michałowice oraz Rady Sołeckiej
w Nowej Wsi, zgłoszono aż 16 przydomowych
ogródków. Po dokładnych obserwacjach komi-

sja przyznała dwie pierwsze i trzy drugie nagrody,
a także wyróżnienia.
Puchary za zdobyte miejsca otrzymali: Małgorzata i Mirosław Bilińscy, Barbara i Eugeniusz
Sowińscy (I miejsca), Małgorzata i Krzysztof
Makowscy, Teodozja i Zenon Dąbrowscy oraz
Justyna Szczes (II miejsca). Wszystkim wyróżnionym podarowano talony na zakup drzewek
ogrodowych.
Na zakończenie Wójt Roman Lawrence wręczył bukiet kwiatów pani Jadwidze Bazdze, która dzień wcześniej została ponownie wybrana
na Przewodniczącą Zarządu Koła Emerytów.
A już po wyjściu z budynku na gości czekała
niespodzianka, w postaci grochówki przygotowanej przez niezawodnych strażaków z Nowej Wsi.

Anna Tyszko

Święto Niepodległości – spojrzenie uczniów...
(Cd. ze str. 1)
go teraz władalibyśmy językiem obcym, Polski
nie byłoby na mapie, a my zależni byśmy byli
od trzech państw. Zapewne, znając patriotyczne zachowanie Polaków można przypuszczać,
że staraliby się jeszcze o odzyskanie niezależności swojego państwa, lecz nie możemy być tego
pewni. Niektórym młodym ludziom wydaje się
teraz, że bycie zależnym od innego państwa
to nic złego, bo i tak wyjeżdżamy za granicę w poszukiwaniu pracy. Teraz, gdy żyjemy
w wolnym kraju, nie zdajemy sobie sprawy,
że najprostsze rzeczy, takie jak szkoły, ośrodki
kultury, biblioteki są dla nas dostępne tyko dzięki temu, że jesteśmy wolni. Przejęcie naszego
państwa oznaczałoby zamknięcie tego wszystkiego, a także zniszczenie zabytków i pamiątek
narodowych. Nie mielibyśmy własnego rządu, wyborów demokratycznych i własnej głowy
państwa. Za to, że szczęśliwie mamy to wszyst-
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ko, musimy być wdzięczni głównie ludziom,
którzy ginęli za ojczyznę, często zostawiając
osierocone dzieci, żony, rodziców. Dlatego powinniśmy szanować to święto i to, że możemy je publicznie świętować, traktować je jako

Marta Kwiatkowska i Tomasz Olkuśnik

przywilej, ponieważ podczas wojen i stanu wojennego nasi przodkowie nie mieli takiej możliwości, a na pewno większość z nich oddałaby
za to wiele. Powyższe słowa kieruję do tych, którzy żyjąc „szybko” zatracili zdolność określania
wartości poszczególnych wydarzeń. Ustanowienie 11 listopada dniem wolnym od pracy, miało
na celu zaznaczenie jego ważności i umożliwienie wszystkim wzięcia udziału w jego obchodach. Natomiast teraz większość ludzi, zamiast
iść na obchody święta, spędzić dzień z rodziną,
bierze dodatkowy dzień w pracy lub dokańcza
swoją prace w domu, dopiero na emeryturze
zdają oni sobie sprawę jak wiele tracili, a jak
mało w porównaniu zyskali.
Marta Kwiatkowska – 2c
Prace napisane zostały pod kierunkiem
Urszuli Osińskiej, nauczycielki historii
w Gimnazjum.

WYBORY 2007

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
na terenie Gminy Michałowice

Nr komisji

PPP

wydano

Lp

upraw.

SEJM
%

1050

77,95%

1

Nr 1 Michałowice

1347

2

Nr 2 Michałowice

1154

873

3

Nr 3 Opacz

1312

963

4

Nr 4 Reguły

1199

821

68,47%

lb.
głosów

LPR

PiS

lb.
głosów

%

7

0,67%

75,65%

3

73,40%

4
9

%

PO

lb.
głosów

lb.
głosów

%

23

2,19%

322

30,67%

0,34%

8

0,92%

245

0,42%

15

1,56%

318

1,10%

10

1,22%

216

PSL
lb.
głosów

%

31

Samoobrona
lb.
głosów

%
2,95%

LiD
lb.
głosów

%

578

55,05%

7

0,67%

28,06%

500

57,27%

52

5,96%

1

33,02%

494

51,30%

62

6,44%

6

26,31%

462

56,27%

46

5,60%

4

0,49%

%

70

6,67%

0,11%

56

6,41%

0,62%

59

6,13%

59

7,19%

5

Nr 5 Pęcice

811

534

65,84%

2

0,37%

6

1,12%

211

39,51%

244

45,69%

37

6,93%

7

1,31%

19

3,56%

6

Nr 6 Komorów

507

338

66,67%

0

0,00%

2

0,59%

99

29,29%

195

57,69%

15

4,44%

2

0,59%

23

6,80%

7

Nr 7 Komorów

2130

1703

79,95%

5

0,29%

31

1,82%

372

21,84%

1114

65,41%

44

2,58%

1

0,06%

123

7,22%

8

Nr 8 Komorów

2158

1551

71,87%

10

0,64%

14

0,90%

467

30,11%

912

58,80%

45

2,90%

11

0,71%

77

4,96%

9

Nr 9 Nowa Wieś

1433

1045

72,92%

5

0,48%

11

1,05%

359

34,35%

570

54,55%

35

3,35%

3

0,29%

53

5,07%

10

RAZEM

12051

8878

73,67%

45

0,51%

120

1,35%

2609

29,39%

5069

57,10%

367

4,13%

42

0,47%

539

6,07%

Nr komisji

upraw.

Lp

wydano

SENAT

1

Nr 1 Michałowice

1347

2

Nr 2 Michałowice

1154

3

Nr 3 Opacz

1312

4

Nr 4 Reguły

1199

1050

Abgarowicz
%

lb.
głosów

77,95%

596

873

75,65%

963

73,40%

821

%

Andrzejewski
lb.
głosów

Barszcz

%

lb. głosów

28,38%

323

15,38%

546

31,27%

246

527

27,36%

326

68,47%

490

29,84%

Borecki
%

lb. głosów
243

Sasin
%
11,57%

lb.
głosów
289

%

195

9,29%

13,76%

14,09%

174

9,97%

291

16,67%

239

13,69%

16,93%

142

7,37%

286

14,85%

282

14,64%

215

13,09%

138

8,40%

211

12,85%

188

11,45%

5

Nr 5 Pęcice

811

534

65,84%

260

24,34%

213

19,94%

75

7,02%

130

12,17%

177

16,57%

6

Nr 6 Komorów

507

338

66,67%

192

28,40%

94

13,91%

48

7,10%

78

11,54%

82

12,13%

7

Nr 7 Komorów

2130

1703

79,95%

1197

35,14%

414

12,16%

335

9,84%

496

14,56%

359

10,54%

8

Nr 8 Komorów

2158

1551

71,87%

961

30,98%

510

16,44%

299

9,64%

436

14,06%

464

14,96%

9

Nr 9 Nowa Wieś

1433

1045

72,92%

594

28,42%

370

17,70%

186

8,90%

294

14,07%

321

15,36%

10

RAZEM

12051

8878

73,67%

5363

30,20%

2711

15,27%

1592

8,97%

2465

13,88%

2401

13,52%

Rejony komisji wyborczych
Nr 1. Michałowice Osiedle • Nr 2. Michałowice Osiedle i Michałowice Wieś • Nr 3. Opacz • Nr 4. Reguły • Nr 5. Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las
Nr 6. Komorów Wieś • Nr 7. Komorów • Nr 8. Komorów i Granica • Nr 9. Nowa wieś.

Komunikat w sprawie wymiany
dowodów osobistych
W związku z pojawiającymi się w obiegu różnymi, często sprzecznymi informacjami dotyczącymi ewentualnego przedłużenia terminu wymiany
książeczkowych dowodów osobistych, informujemy mieszkańców, iż wymiana ta zakończy się 31
grudnia 2007 roku.
Termin wymiany dowodów nie został wydłużony.
Wydłużenie do 31 marca 2008 roku czasu, w którym książeczkowe dowody osobiste będą mogły
poświadczać tożsamość i obywatelstwo polskie,
nie jest tożsame z przesunięciem terminu wymiany dowodów. Wydłużenie ważności dowodów dotyczy wyłącznie osób, które złożą wnioski
o wydanie dowodu do końca grudnia br., lecz
z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na wyprodukowanie nowego dowodu osobistego, były
po 1 stycznia 2008 roku pozbawione możliwo-

ści załatwiania różnych spraw wymagających potwierdzenia tożsamości.
Wydłużenie godzin pracy Referatu Spraw
Obywatelskich
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców
Gminy Michałowice informujemy, że w celu
udogodnienia mieszkańcom składania wniosków o wymianę starych książeczkowych dowodów osobistych na nowe, zostały wydłużone
godziny pracy Referatu Spraw Obywatelskich.
W czwartki wnioski można składać w godzinach 8.00 – 18.00.
Dodatkowo można będzie złożyć wnioski o wymianę dowodu w dwie soboty grudnia tj. 8 i 15
grudnia br. w godzinach 8.00 - 13.00.
Mieszkańcu Gminy Michałowice – już dziś wymień dowód osobisty!

Apel
Do Mieszkańców Gminy Michałowice
Jeżeli nie są Państwo na stałe zameldowani na terenie Gminy Michałowice, ale mieszkają w naszej gminie, prosimy o złożenie swojego PIT-u
za 2007 rok w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ul. Staszica 1 tj. zgodnie
z faktycznym miejscem zamieszkania, a nie z miejscem zameldowania.
Złożenie PIT-u w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie będzie zgodne z przepisami prawa - art. 45 ust. 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176
z późniejszymi zmianami). W ten sposób częścią swojego podatku zasilą
Państwo budżet Gminy Michałowice, w której faktycznie Państwo mieszkają i od której oczekują poprawy warunków życia.
Aby dokonać zgłoszenia wystarczy złożyć (wysłać pocztą) w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie deklarację aktualizacyjną NIP – 3, w której to deklaracji należy podać adres
zameldowania i różny od niego adres faktycznego zamieszkania na terenie Gminy Michałowice. Druk zgłoszenia można pobrać w Urzędzie
Skarbowym w Pruszkowie, lub każdym innym urzędzie skarbowym. Druk
zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-3 można pobrać z Internetu – www.
mf.gov.pl/_ﬁles_/podatki/formularze_podatkowe/nip_2006/nip_3.pdf
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AKCJE CHARYTATYWNE

O realizacji
Podziel się z sąsiadem
projektu
– akcja charytatywna
„A TO POLSKA Stowarzyszenia K40
WŁAŚNIE”
Uczniowie klas gimnazjalnych szkoły z Nowej Wsi od początku września 2007 r. biorą udział
w realizacji zadań z projektu „A to Polska właśnie”,
którego celem jest poznawanie dziedzictwa kulturowego twórczości wszechstronnie utalentowanego
artysty – Stanisława Wyspiańskiego. Podczas lekcji języka polskiego uczniowie zapoznali się z jego
biograﬁą, poezją i fragmentami słynnego „Wesela”,
zostały także przygotowane przez uczniów prezentacje multimedialne, które pokazały talent plastyczny Stanisława Wyspiańskiego. Uzupełnieniem
wykładów i prezentacji były wizyty w Muzeum Narodowym i zwiedzanie wystawy „Jak meteor…”,
na której zgromadzono dzieła artysty.

Stanisław Wyspiański

W ramach tego projektu odbyły się szkolne
etapy konkursu o Stanisławie Wyspiańskim.
I tak odbył się konkurs recytatorski, konkurs
plastyczny, konkurs na prezentację multimedialną,
konkurs wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim i konkurs literacki.
Szczegółowe informacje znajdują się na szkolnej stronie internetowej, udziela ich także Dorota
Planeta, nauczycielka języka polskiego i organizatorka konkursu.

Już po raz piąty rusza przedświąteczna akcja
„Podziel się z sąsiadem”. W kilkunastu sklepach w
Komorowie, Nowej Wsi, Regułach, Opaczy i Michałowicach ustawimy specjalnie oznakowane kosze, w których zbierzemy zakupione przez Państwa
towary – artykuły spożywcze, chemię gospodarczą,
drobne upominki. Dzięki Państwa dotychczasowej
hojnej pomocy do potrzebujących rodzin w naszej
gminie przed świętami traﬁały paczki pełne atrakcyjnych towarów. Przydaje się wszystko – mąka, cukier, herbata, słodycze... Idą przecież święta!
Pomóżmy tym, którym święta nie zawsze kojarzą się z suto zastawionym stołem, zapachem

wanilii i prezentami pod choinką. W czasie przedświątecznych zakupów nie zapomnijmy o nich –
samotnych, chorych, opuszczonych, w ciężkiej
sytuacji materialnej....
Pozwólmy, by i oni mogli cieszyć się atmosferą Świąt Bożego Narodzenia, z kutią i karpiem na
wigilijnym stole. Wypełnijmy kosze świątecznej
pomocy po brzegi.
Przedświąteczna akcja „Podziel się z sąsiadem” rusza 6 grudnia.
Stowarzyszenie K40
Właścicieli sklepów, którzy chcą się włączyć w akcję, prosimy o kontakt mailowy: k40@k40.org.pl

Informacja wójta gminy:
Uprzejmie informuję, że mieszkańcy gminy mogą korzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Z bezpłatnych szczepień mogą korzystać mieszkańcy gminy urodzeni w latch 1900-1942, renciści i osoby objęte opieką Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.
Szczepienia są prowadzone w przychodniach lekarskich w Komorowie – w „Arce” i „Zdrowie”, w przychodni w Michałowicach – „Res-med 40”.
Akcja bezpłatnych szczepień jest prowadzona do 18 grudnia b.r.
Wójt Gminy - Roman Lawrence
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Kolejne spotkanie Zarządu Osiedla
Komorów i Granica z mieszkańcami
We wtorek, 23 października, Zarząd Osiedla Komorów i Granica zaprosił mieszkańców
na spotkanie. Dotyczyło ono omówienia Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice, które
jest właśnie w trakcie przygotowania i którego
projekt (mapa) został wydrukowany w Biuletynie
Informacyjnym Gminy Michałowice (nr 4, 2007).
Spotkanie prowadził Wojciech Asiński, przewodniczący Zarządu, który pod koniec zebrania poinformował zebranych, że z powodów zawodowych,
rezygnuje z funkcji przewodniczącego. W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczył Roman Lawrence, wójt gminy Michałowice.

Roman Lawrence, wójt Gminy Michałowice, w czasie
spotkania z mieszkańcami Komorowa i Granicy

Tym razem miszkańcy Komorowa i Granicy
bardzo licznie przybyli na zebranie zorganizowane
przez Zarząd. Stołówka Szkoły Podstawowej w Komorowie była wypełniona po brzegi. A to dlatego,
że temat jest bardzo kontrowersyjny – jest to bowiem
moment konsultowania z mieszkańcami Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Michałowice. Mieszkańcy
Komorowa bardzo żywo interesują się tym tematem. W spotkaniu uczestniczyli też wszyscy radni z naszej gminy z terenu Komorowa i Granicy,
czyli Aurelia Zalewska, Ewa Borzymowska, Marek
Seretny, Przemysław Bryksa, Hanna Brzeska-Kalczuk i Tadeusz Chruściak
Spotkanie prowadził Wojciech Asiński, przewodniczący, który rozpoczął od przedstawienia
porządku zebrania. I choć miały być podejmowane różne zagadnienia, zebranie zdominował
temat Studium. Na szczęście istnieje zgodność
zarówno Romana Lawrenca, wójta gminy, radnych jak i mieszkańców gminy, co do tego,
jaki charakter ma mieć w przyszłości Komorów. Wszyscy zgodnie uważają, że powinien zachować charakter willowy, z niską zabudową
i dużymi działkami w otoczeniu terenów zielonych, z licznymi miejscami użytku publicznego.
Tak, by nie stał się przedmieściem Pruszkowa,
a w przyszłości mógł aspirować do miana miasta-ogrodu. Najciekawszy moment spotkania był
wtedy, gdy radni gminy, zebrawszy wcześniej głosy mieszkańców, zaprezentowali zagrożenia, jakie istnieją w obecnym, omawianym Studium.
I tak Ewa Borzymowska powiedziała, że pozostawienie gruntów (w okolicy Alei Kasztanowej)
jako grunty rolne, jest niesłychanie niebezpieczne, ponieważ zgodnie z ustawą, które niebawem
ma być wprowadzona, grunty rolne automatycznie zostaną przekształcone na grunty budowlane. To spowoduje, że zostaną przeznaczone pod

budowę domów. Radna wnioskowała, aby tereny
te uzyskały w Studium status Z-UK czyli tereny
zieleni z usługami kultury. Po to, by w przyszłości
teren ten służył wszystkim mieszkańcom.
Następnie głos zabrała radna, Aurelia Zalewska, która powiedziała, że w Studium brakuje
zapisów, które wskazywałyby, że ulice: Aleja Marii Dąbrowskiej, Aleja Starych Lip, Nadarzyńska
(Aleja Jana Pawła II) są reprezentacyjnymi ulicami Komorowa i one w dużej mierze są jego wizytówką. Wskazała też, że w Studium powinny być
zarezerwowane miejsca spośród działek gminnych (w Granicy na przykład gmina jest właścicielem kilku działek), które przeznaczone byłyby
na cele publiczne, jak choćby ogródki jordanowskie czy place z ławkami, przedszkole.
Radna ubolewała, że został cofnięty zapis,
który był w poprzednim studium. A mianowicie
nie ma wyznaczonego terenu, gdzie miałby znajdować się budynek domu kultury. Powiedziała też, że teren przy kolejce WKD powinien być
miejscem zieleni publicznej z usługami.
Podczas zebrania zabrał głos również radny Przemysław Bryksa, Marek Seretny i Hanna Brzeska-Kalczuk. Wszyscy radni są zgodni,
co do charakteru omawianego studium.
Roman Lawrence z uwagą wysłuchał wszystkich argumentów i powiedział, że zostaną one
uwzględnione w kolejnej wersji Studium, która zostanie przygotowana i udostępniona mieszkańcom jeszcze w listopadzie br. Raz jeszcze
uspokoił zebranych mieszkańców, powiedział,
że nie powstanie żaden dokument, który nie byłby konsultowany z mieszkańcami.
Powrócił również temat budowy ośrodka
kultury w Komorowie. Mieszkańcy wskazywali, że istnieje ogromna potrzeba, aby było takie
miejsce, bo w Komorowie żyje przeszło 6,5 tysiąca mieszkańców. Roman Lawrence odpowiedział, że zdaje sobie z tego sprawę, aczkolwiek,

przez ostatnie lata, duża część funduszy gminnych wydawana jest na kanalizację i wodociągi.
Powiedział, że bardzo zależy mu na tym, aby te
podstawowe media (woda i kanalizacja) były dostępne dla wszystkich mieszkańców.
Pod koniec zebrania Wojciech Asiński
przeczytał uchwałę, która zawierała, wcześniej
przedstawione przez radnych postulaty dotyczące zmian w Studium. Uchwała ta została przez
mieszkańców przegłosowana i przekazana wójtowi gminy.
W drugiej części zebrania omawiane były tematy związane z bezpieczeństwem mieszkańców
i bezpieczeństwem na drogach. W zebraniu uczestniczył również Przemysław Sobieski, komendant
Komisariatu Policji w Michałowicach. Wrócił też
temat Alei Marii Dąbrowskiej, która rozjeżdżana
jest przez tiry i ogromne ciężarówki, mimo, że stoi
znak drogowy, który pozwala na przejazd samochodów o ładowności do 3,5 tony.
Mówiono też o potrzebie budowy sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic: Brzozowej
i Pruszkowskiej, modernizacji ulicy Okrężnej
i budowie chodnika przy ulicy Okrężnej i Sienkiewicza. Pod koniec zebrania Wojciech Asiński,
przewodniczący Zarządu, powiedział, że z powodów zawodowych zmuszony jest zrezygnować
z funkcji przewodniczącego i pracy w Zarządzie.
Również Wojciech Korpetta zrezygnował z pracy
na rzecz Zarządu, wyznał, że pisanie pracy magisterskiej tak go pochłania, że nie jest w stanie pogodzić tych zajęć.
Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18.30,
a zakończyło po 22 .00. Pytań i wątpliwości było
wiele, na wszystkie precyzyjnie i wyczerpująco
odpowiadał, zaproszony przez Zarząd, Roman
Lawrence. I pewnie spotkanie trwałoby jeszcze
dłużej, ale zdrowy rozsądek wziął górę.
Beata Izdebska-Zybała

W spotkaniu uczestniczyło wielu mieszkańców

Drodzy Przyjaciele, Znajomi, Sąsiedzi, i moi Pacjenci, dziękuję Wam bardzo za aktywność
w dniu 21.10 i pomoc w trakcie kampani wyborczej. To dzięki Państwu uzyskałam ogromną liczbę głosów (5763). Serdecznie dziękuję za poparcie, ciepło i słowa otuchy, z którymi spotykam się
na każdym kroku.
Miło mi, że nadal będę miała kontakt z Państwem w Radzie Powiatu Pruszkowskiego i w codziennej pracy zawodowej w przychodni w Komorowie.
Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję.
Barbara Czaplicka
Kandydatka do Sejmu RP nr.6 z okręgu Warszawa II
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Spotkania artystyczno-sportowe
– Michałowice 2007
W te dwa dni Michałowice stały się stolicą karate w województwie mazowieckim.
Jeśli zaś chodzi o występy artystyczne,
to udowodniły one, że dzieci i młodzież
pod kierunkiem pedagogów w ciągu roku,
który minął od ostatniego przeglądu, wykonały ogromną pracę - wzrosły umiejętności młodych artystów i przybyło nowych
talentów.
Tradycyjnie, jak co roku, te dwie imprezy odbyły się razem; spotkania artystyczne
w sobotę po południu, a mistrzostwa karate
rozpoczęły się w sobotę rano, natomiast zakończyły w niedzielę wieczorem.
Imprezę otworzył wójt Gminy Michałowice, Roman Lawrence słowami: - Życzę
miłej zabawy i doskonałych wyników…
Przypomnijmy, pomysłodawcą organizowania mistrzostw i przeglądu jest Jarosław Gajek, wiceprezes Klubu „Zdrowie”,
który na terenie Gminy Michałowice mieszka od urodzenia. Jak mówi: Chodziło o połączenie niekiedy różnorodnych środowisk,
zwolenników sportów i miłośników sztuk.
Kiedy kończą się zawody, zaczynają się występy wokalistów i tancerzy. Dzięki temu
impreza ma duży rozmach, łatwiej przekazy-

IV Mistrzostwa Karate o puchar Wójta.

wane są idee, upowszechniane wartości.
Ten rozmach nie byłby możliwy, gdyby
nie sponsoring Urzędu Gminy, wójta, władz
gminy. Takie przedsięwzięcie artystycznosportowe wymaga choćby odpowiednich ﬁnansów. Podajmy tylko jeden przykład:
podczas weekendu młodym artystom i zawodnikom zostały wręczone 184 puchary.
Pracę i talenty warto nagradzać. (Nagród
też nie zabrakło).
Wśród zespołów tanecznych dominowały prowadzone przez michałowicki oddział Klubu „Zdrowie”, a ściślej przez
młodą instruktorkę i zawodową tancerkę Dorotę Jastrzębską. Ona też prowadziła konferansjerkę - w pełni profesjonalnie,
a uwagę zwracała dobra dykcja prowadzącej. Nic dziwnego, bo pani Dorota studiuje

8

Jarosław Gajek wręczał nagrody najlepszym sportowcom

na ostatnim, trzecim roku w Szkole Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich. Wcześniej,
przez kilka lat tańczyła w Teatrze Buffo.
Tańczy i śpiewa od 6 roku życia. Jest jedną
z wychowanek Klubu „Zdrowie”. Zaczynała
od dziecięcego zespołu „Fasolinki”.
Jak powiedział Jarosław Gajek wiceprezes i współzałożyciel Klubu „Zdrowie”:
– Praca z dziećmi i młodzieżą daje ogromną
satysfakcję i rezultaty. Na zajęcia przychodzi
mały chłopiec i maleńka dziewczynka, mijają
lata i telefonuje do mnie dorosła dziewczyna, że właśnie obroniła tytuł inżyniera, albo
mężczyzna, że obronił doktorat. Młodym ludziom przekazywane są właściwe postawy,
integrują się w swoim środowisku.
Wśród wokalistów dominowali wychowankowie Aliny Stenckiej, nauczycielki
z Zespołu Szkół w Michałowicach. W konkursie piosenki to jej dziewczyny okazały
się najlepsze: pierwsze miejsce zajęła Kamila Adamiec za piosenkę „Say it right”, II
– Joanna Karwacka za „Czerwone korale”,

a trzecie – Katarzyna Wiech, która „Piechotą do lata” szła.
***
Słowem, impreza udała się. Przede
wszystkim jest podsumowaniem pracy – artystycznej i sportowej – dzieci i młodzieży
oraz wychowawców.
Stanisław Szałapak

Pokaz tańca nowoczesnego

Świat muzyki poważnej
Izabella Klebańska, pisarka dla dzieci, autorka scenariuszy programów telewizyjnych,
w sobotnie przedpołudnie, 6 października, odwiedziła dzieci ze Szkoły Podstawowej w Komorowie
i Szkoły Podstawowej w Michałowicach. Pisarka, ale także muzyk (jest absolwentką Akademii
Muzycznej) najmłodszych uczniów wprowadzała
w świat muzyki poważnej. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie K40.

Spotkanie z dziećmi w Komorowie rozpoczęło się od zapytania, co trzeba mieć, aby otworzyć
dom. Dzieci chórem odpowiedziały, że klucz. I tak
też jest w muzyce, aby do niej wejść, trzeba znać
klucz wiolinowy. On otwiera nam drzwi do muzyki – powiedziała pisarka. I tak rozpoczęło się
spotkanie, które było wtajemniczeniem i wprowadzeniem w świat muzyki poważnej. Dzieci były
zachwycone opowieścią autorki, chętnie uczestniczyły w spotkaniu, chętnie też zadawały pytania.

Starych fotografii czar
30 października w Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi została otwarta wystawa zatytułowana
„Czar starych fotografii i pocztówek”.
Ta niezwykle interesująca ekspozycja została
przygotowana przez uczniów, należących do Koła
Miłośników Historii, działającego przy Gimna-

Uczennice szkoły w Nowej Wsi

zjum w Nowej Wsi pod opieką Elżbiety Gąsior,
nauczycielki historii. Swój wkład w organizację wystawy miała również polonistka, Beata
Wiszniewska.
Termin otwarcia wystawy, tuż przed dniem
Wszystkich Świętych, był nieprzypadkowy. Ideą
pomysłodawców, było bowiem przywołanie pamięci tych, którzy już odeszli, właśnie przy pomocy starych fotograﬁi.
Inicjatywa spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem wszystkich nauczycieli i uczniów,
którzy chętnie udostępniali zdjęcia ze swoich
rodzinnych zbiorów. Wiele eksponatów, w tym
stary piterek i mufka, lalki, młynek, hełm, pochodziło ze zbiorów Małego Muzeum Historycznego, które niedawno założyli członkowie
Koła Miłośników Historii.
Wszystkie wystawiane zdjęcia zostały przez
uczniów opisane i pogrupowane. Można było
obejrzeć na przykład zbiór fotograﬁi ślubnych
z przeróżnych lat, portrety, zdjęcia przy pojazdach i wiele, wiele innych.
Ogromną atrakcją była tablica, przedstawiająca wizerunki aktualnych nauczycieli z Nowej
Wsi sprzed lat. Co ciekawe, nie zostały one podpisane, a więc uczniowie mieli nie lada zagadkę. Fotograﬁą otwierającą wystawę była postać
słynnego mieszkańca Nowej Wsi, Władysława
Kamelskiego, natomiast najstarszy okaz to zdjęcie pochodzące aż sprzed I wojny światowej.

Wystawa „Czar starych fotograﬁi i pocztówek”

Wystawa w nowowiejskiej szkole spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wśród zaproszonych gości, przybyli Mazowiecki Kurator
Oświaty Grzegorz Tyszko oraz Wójt Gminy Michałowice Roman Lawrence. Zwiedzającymi
byli także rodzice uczniów oraz mieszkańcy.
Anna Tyszko

Polsko-holenderska wymiana uczniów
Uczniowie komorowskiego liceum, w dniach 21 –
28 września 2007 roku, gościli u siebie w domach
uczniów ze Zwolle, z Holandii. Projekt pobytu
uczniów w Polsce przygotowali Jadwiga Mikitiuk
i Mateusz Belniak, nauczyciele języka angielskiego komorowskiego liceum, przy wsparciu dyrekcji
szkoły, a także we współpracy ze Stowarzyszeniem
K40. Wcześniej, w październiku 2006 roku, nasza
młodzież w ramach projektu „Sports and Games”, odwiedziła swoich rówieśników w Holandii.
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Romana Lawrenca, wójta gminy Michałowice, a także organizatorzy otrzymali grand z europejskiego
programu o nazwie „Młodzież w działaniu”.

uczniów, którzy w ubiegłym roku odwiedzili Holandię. Teraz przyszedł czas rewizyty.
Uczniowie wraz z Jadwigą Mikitiuk i Mateuszem Belniakiem, nauczycielami języka angielskiego, długo zastanawiali się jak przygotować
pobyt swoim gościom, aby byli zadowoleni, a jednocześnie jak najwięcej dowiedzieli się o Polsce
i Komorowie. Do organizacji projektu włączyła
się Magda Edelman i Lucyna Kowalska ze Stowarzyszenia K40. Pierwsze rozmowy o projekcie
odbywały się zaraz po powrocie naszych uczniów
z Holandii, czyli pod koniec 2006 roku. Po wielu
dyskusjach i różnych propozycjach ustalono harmonogram wizyty.

Zwolle to miasto, w którym mieszka ponad
100 tysięcy mieszkańców. Uczniowie, którzy przyjechali do Komorowa chodzą do szkoły, która
jest odpowiednikiem naszego liceum, mają po 1618 lat. Wcześniej gościli w swoich domach naszych

Wizyta w Komorowie

Siedmiodniowy pobyt holenderskich uczniów
rozpoczął się od zajęć integracyjnych. Wieczorem
odbyło się ognisko w ogrodzie Marka Kowalskiego. Niedzielę uczestnicy wymiany spędzili wraz
z rodzinami, do których zostali zaproszeni
i u których mieszkali przez cały pobyt w Polsce. Jednak większość czas spędziła w kinie
lub painball-u
W poniedziałek młodzież zwiedzała Warszawę. Wraz z przewodnikiem byli w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, oglądali
jej wnętrze jak i ogród. Byli też w PKiN, a także na starym mieście. Od wtorku rozpoczęły
się warsztaty przygotowane przez K40, których
tematem była Struktura Miasta. We wtorek
uczniowie pojechali do Łodzi, tam podzieleni
na grupy oglądali różne miejsca. I tak pierwsza
grupa oglądała pomniki i zapoznawała się z sylwetkami osób, które te pomniki przedstawiają, czyli między innymi z Julianem Tuwimem,
Uczniowie w ramach projektu „Człowiek w przestrzeni miasta”
Arturem Rubinsztajnem, Leonem Shillerem.
odwiedzili Łódź

Inna grupa oglądała Starą Elektrownię, a jeszcze
inni z aparatami fotograﬁcznymi oglądali miasto,
głównie ulicę Piotrkowską. Było to reporterskie
spojrzenie na miasto. Następnego dnia młodzież,
mając w pamięci dzień poprzedni, wykonując prace
plastyczne różnymi technikami, miała za zadanie
na przykład zaadaptować stare przestrzenie łódzkiej elektrowni, albo pokazać jak można pomniki
wpleść i lepiej wykorzystać w miejskiej przestrzeni. Tak, aby powstało miejsce przyjazne dla otoczenia, w którym ludzie chętnie spędzaliby swój wolny
czas. Wszystkie te działania, według zamysłu Magdy Edelman, miały być nastawione na to, by tworząc projekty, młodzi ludzie myśleli o miejscach,
w których mieszkają. Aby tworzyli taką przestrzeń,
w której sami chcieliby przebywać. W kolejnym
dniu warsztatów młodzież na kartonach malowała „przyjazne grafﬁti”, a następnie, w komputerze,
za pomocą Fotoshopa, grafﬁti zostało przeniesione na ścianę komorowskiego liceum. Należy dodać, że projekt, w którym uczestniczyła młodzież
był zatytułowany „Człowiek w przestrzeni miasta”.
Warsztaty plastyczne prowadziły Grażyna Mellin
i Weronika Karwowska, a fotograﬁczne – Kasia
i Ralph Talmontowie.
Pożegnanie odbyło się w Oberży u Michała,
tam goście zaprezentowali ludowe tańce holenderskie, na zakończenie była dyskoteka. Młodzież
holenderska pożegnała Komorów w piątek. Około południa odprowadzeni przez naszych uczniów
odlecieli do Zwolle w Holandii.
Projekt wymiany naszych licealistów z uczniami z Holandii został sﬁnansowany przez Romana Lawrenca, wójta gminy Michałowice, a także
z grand-u europejskiego programu o nazwie Młodzież w działaniu.
Beata Izdebska-Zybała
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Historia Rajdu Pęcickiego
Chcąc uczcić poległych w boju pod Pęcicami,
Gimnazjum w Nowej Wsi im. M. Kopernika
od czterech lat organizuje Rajd Pęcicki, który wpisał się w tradycję szkoły i Gminy.
Pierwsza edycja rajdu w roku szkolnym
2004/2005 upamiętniała 60 rocznicę bitwy.
Zostało zaprojektowane logo Rajdu przez
Mateusza Dziubę – ucznia naszej szkoły. Tomasz Matuszewski - nauczyciel wychowania
ﬁzycznego - opracował kilka tras pieszych.
W rajdzie brały udział tylko klasy gimnazjalne Publicznego Gimnazjum Nowej Wsi.
Rajd pieszy odbywał się w jedną stronę, natomiast powrót odbył się kolejką WKD.
Rajd z roku szkolnego 2005/2006 różnił się od poprzedniego w kilku szczegółach.
Przede wszystkim uczniowie maszerowali w jedną i drugą stronę – trasa była dużo
dłuższa. Uczniowie z gimnazjum z Nowej
Wsi byli wspomagani przez delegacje gimnazjów z Komorowa i z Michałowic oraz przez
10 uczniów Szkoły Podstawowej – członków
Koła Humanistycznego.
Trzecia edycja Rajdu odbyła się w roku
szkolnym 2006/2007. Brały w nim udział
wszystkie klasy gimnazjalne i szóste klasy
Szkoły Podstawowej. Gimnazjum z Nowej
Wsi było wspomagane przez delegację Gimnazjum z Komorowa i delegację Gimnazjum
z Michałowic.
Rajd w roku 2006 miał bardzo uroczystą oprawę. Przy pomniku uczniowie mieli
okazję być świadkami apelu poległych od-

czytanego przez oﬁcera z Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Rajd tegoroczny był chyba najbardziej
uroczysty. W roku 2007 w rajdzie wzięły udział licznie wszystkie gimnazja gminne.
Pod pomnikiem zebrało się około 400 osób.
Przybyły delegacje samorządowe, Wójt Gminy Michałowice – Roman Lawrence, przedstawiciele Związku Kombatantów, Dyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Nowej
Wsi – Ewa Dymura, nauczyciele i uczniowie
z pocztami sztandarowymi szkół, duszpasterze z paraﬁi Pęcic i Nowej Wsi oraz przedstawiciele Zgrupowania „Ochota” Środowiska
Żołnierzy IV Obwodu: Wojciech Marcinkiewicz, Aleksander Miller, Krystyna Zapiecek.
Na uroczystości pod Pomnikiem Mauzoleum był również Czesław Łukański, który
dzięki temu, że ukrył się w piecu chlebowym
uniknął losu żołnierzy powstańców rozstrzelanych w Pęcicach.
Szkoły przygotowały ciekawe programy
artystyczne. Gimnazjum z Nowej Wsi przedstawiło nagrodzone prace konkursowe plastyczne i poetyckie rozpisanego we wrześniu
konkursu „…Ci co zginęli w walce…”.
Małe Muzeum Historyczne istniejące
przy Gimnazjum w Nowej Wsi przygotowało wystawę na temat historii Rajdu, na którą
zaprosiliśmy m.in. Krystyną Serwaczak organizatorkę „Rajdu po Kamienistej Drodze”.
Na uroczystość przy Pomniku Mauzoleum zawsze staramy się zaprosić żołnierzy

Ewa Dymura, dyrektor szkoły w Nowej Wsi, w czasie Rajdu Pęcickiego

powstańców mieszkających w Nowej Wsi.
W tym roku gościliśmy Zdzisława Macieja
Michalskiego – Powstańca Warszawskiego
z Batalionu „Miotła” Zgrupowanie Radosław, pseudonim „Sokół”, Kawalera orderu
Virtuti Militari oraz Wojciecha Cygańskiego
– Powstańca Warszawskiego ze Zgrupowania „Bartkiewicz”.
Goście oraz wszyscy uczestnicy Rajdu
zostali zaproszeni na poczęstunek w Parku
Pęcickim.
Czujmy się patriotami będąc w dniu Rajdu pod Pomnikiem Poległych. Apelujemy
do tych uczniów, którzy z różnych przyczyn
nie byli na Rajdzie, aby zechcieli następnym
razem być z nami i przeżyć wspaniałą lekcję historii.
Elżbieta Gąsior, nauczyciel historii

Kolejny medal dla uczniów z Klubu
Sportowego w Komorowie
Międzynarodowy turniej w koszykówce Pivotcup w Piastowie i Pruszkowie jest największym
przedsięwzięciem tego typu w Polsce. Turniej
odbywał się w dniach 12-14 października 2007

roku w wielu obiektach sportowych Piastowa
i Pruszkowa. W zeszłym roku w tym turnieju
zdobyliśmy brąz, tym razem zagraliśmy jeszcze
lepiej zdobywając srebro.

Koszykarze z UKS z Grzegorzem Tomaszewskim, trenerem drużyny
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Rywalizacja toczyła się
o miano najlepszych zespołów turnieju oraz cenne
nagrody puchary, medale, nagrody rzeczowe dla
zespołów oraz statuetki i nagrody rzeczowe dla
najlepszych zawodników
i zawodniczek, upominki
dla trenerów.
Chłopcy z UKS Komorów w swojej grupie eliminacyjnej wygrali wszystkie
mecze. W półﬁnale zmierzyliśmy się z doświadczoną drużyną z Żyrardowa
i wygraliśmy: UKS Komorów - Żyrardów 41: 30.
Finał był wyrównanym i zaciętym widowiskiem przez 3/4 zawodów.
Po pierwszej kwarcie 8:7
dla Komorowa, do prze-

rwy 18:17 dla naszych, po 3 kwartach 24:22 dla
Sierakowa, a następnie skuteczna drużyna z Sierakowa oddała kilka celnych rzutów za 3 punkty, które zmieniły obraz widowiska.
Warty przypomnienia jest fakt, że drużyna chłopców z Uczniowskiego Klubu Sportowego Komorów w tym roku po raz kolejny stanęła
na podium tak wielkiego turnieju koszykówki. W turnieju Międzynarodowym w Krakowie
zajęliśmy 2 miejsce, na turnieju Ogólnopolskim w Elblągu zdobyliśmy złoto. W festiwalu
w Koszalinie podczas minionych wakacji, gdzie
uczestniczyły 32 drużyny byliśmy niepokonaną
drużyną wygrywając wszystkie konfrontacje.
Na turnieju pivotcup 2007 wystąpiliśmy
w następującym składzie: Mateusz Mieszkowski, Rafał Maciak, Bartek Jarysz, Maciej Jamroz, Kuba Karwowski, Mikołaj Krzyżański,
Roman Janik, Szymon Bąkiewicz, Adam Głogowski, Bartek Lesiński, Mateusz Paziewski,
Tomasz Tarczyk, Aleksander Malinowski, Radek Kusy.
Grzegorz Tomaszewski
Trener drużyny
W niedzielę, 9 grudnia o godzinie 15.30, w szkole
w Komorowie, odbędzie się mecz Komorów – Legionowo. Zapraszamy

Kameralne przedszkole w Nowej Wsi
Przedszkole w Nowej Wsi przy ul. Głównej 52a
rozpoczęło działalność w swojej nowej siedzibie
na początku lat 80. Gmach budynku wznieśli
mieszkańcy miejscowości. W kolejnych latach budynek wraz z przyległym terenem zielonym przeszedł szereg modernizacji i remontów mających
na celu dostosowanie do norm unijnych.
W latach 90. Gminne Przedszkole zostało włączone w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, którego dyrektorem jest Ewa Dymura.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 7 – 17. Nasi wychowankowie to dzieci 3 – 4 letnie „Maluchy” i 4 – 5 letnie „Starszaki”
zamieszkałe na terenie gminy Michałowice.
Każda z grup liczy 27 dzieci – jesteśmy zatem
przedszkolem niewielkim (54 dzieci). Rodzice
pragnący zapisać dziecko do naszego przedszkola powinni wypełnić kartę zgłoszenia, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej lub
pobrać osobiście w sekretariacie przedszkola
już w marcu.
W przedszkolu zatrudnionych jest czterech nauczycieli, którzy chętnie doskonalą swój
warsztat pracy, uczestnicząc w różnorodnych
kursach, szkoleniach, seminariach. Daje to możliwość wykorzystywania w pracy z dziećmi nowych metod pedagogicznych takich, jak: Metoda
Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Kinezjologia Edukacyjna
Paula Dennisona, Metoda Gimnastyki Twórczej
Rudolfa Labana, Koncepcja Nauki Czytania Ireny Majchrzak.
Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu „ABC....
program wychowania przedszkolnego XXI wieku” oraz „Edukacja matematyczna – program
dla przedszkoli” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
i E. Zielińskiej. W szerokim zakresie prowadzona jest edukacja prozdrowotna i proﬁlaktycz-
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na. W ramach edukacji teatralnej zapewniamy
wszystkim dzieciom możliwość uczestniczenia
w przedstawieniach teatralnych organizowanych
na terenie naszego przedszkola przez aktorów
scen polskich – raz w miesiącu, a także wyjazdy
autokarem na przedstawienia do teatru.
Dopełnieniem oddziaływań wychowawczo –
dydaktycznych jest dodatkowe wsparcie ze strony specjalistów: logopedy, psychologa, pedagoga
i pielęgniarki.
Proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych takich, jak: rytmika, język angielski, taniec,
plastyka, gimnastyka korekcyjna wspierających
harmonijny rozwój dziecka, umożliwiających rozwój zainteresowań naszych wychowanków. W ciągu roku szkolnego odbywa się wiele wycieczek,

Przedszkolaki podczas balu karnawałowego

imprez dla dzieci. Tradycją stał się Piknik Rodzinny organizowany na terenie ogrodu przedszkolnego w czerwcu z okazji Dnia Dziecka, który stwarza
warunki do miłego spędzenia czasu dzieci z rodzicami oraz udziału we wspólnej zabawie.
Jesteśmy przedszkolem lokalnym, w którym
realizujemy model ekologicznego rozwoju dziecka, które rozwija się stale, dynamicznie i wzajemnie przez kontakty w swoim bliższym i dalszym
środowisku przyrodniczym i społecznym. Dziecko
żyje i rozwija się w swoim otoczeniu w nierozerwalnym związku ze swoim środowiskiem.
W relacjach z rodziną, z nauczycielem, z grupą rówieśniczą, ze środowiskiem przyrodniczym, z otoczeniem kulturalno-społecznym. A ponadto:
9 Kształtujemy dobre relacje z rodzicami i społecznością lokalną.
9 Umacniamy więzi rodzinne poprzez poznawanie i pielęgnowanie tradycji.
9 Integrujemy oddziaływania wychowawcze
domu i przedszkola
9 Stwarzamy dzieciom atmosferę akceptacji
i bezpieczeństwa.
9 Poznajemy wszechstronnie każde dziecko.
9 Wyrównujemy szanse rozwojowe i edukacyjne
dziecka.
9 Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.
9 Wprowadzamy dzieci w świat wartości
uniwersalnych.
9 Stwarzamy warunki do rozwoju ekspresji oraz
aktywności twórczej dzieci.
9 Kształtujemy właściwe postawy – szacunek,
tolerancja
zainteresowanie
najbliższym
9 Budzimy
środowiskiem.
9 Zapewniamy optymalne warunki w zachowaniu
zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.
9 Gwarantujemy rzetelną wiedzę i umiejętności
praktyczne.

9 Współpracujemy ze Szkołą Podstawową w Nowej Wsi i Przedszkolem w Michałowicach.
9 Utrzymujemy stały kontakt z Biblioteką Gminną, Ochotniczą Strażą Pożarną.
Naszym marzeniem jest, aby nasi wychowankowie wyrośli na ludzi wrażliwych, twórczych,
o szerokich zainteresowaniach, o różnorodnych
talentach i umiejętnościach.
Miesięczne opłaty w naszym przedszkolu
kształtują się w następujący sposób:
• koszty eksploatacji -132 zł.
• Komitet Rodzicielski - 35 zł.
• dzienna stawka żywieniowa - 5.50 zł.
• zajęcia dodatkowe:
– język angielski: dzieci starsze - 26 zł., dzieci
młodsze - 14 zł.
– Taniec: dzieci starsze -14 zł., dzieci młodsze
-12 zł.
– Plastyka: dzieci starsze -15 zł., dzieci młodsze -13 zł.
W zajęciach z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej uczestniczą wszystkie dzieci i rodzice nie wnoszą dodatkowych opłat.
Zapraszamy do naszego przedszkola oraz na naszą stronę internetową: www.gpnw.freehost.pl
Małgorzata Grobelna

W czasie zabawy
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Piosenka hiszpańska i nie tylko
Mistrzowskim występem Joanna Carte i Waldemar Malicki zakończyli cykl imprez zatytułowany „W ogrodzie u Pani Marii”. Wcześniej
w ogrodzie biblioteki im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie wystąpił Roman Ziemlański.
Koncerty zorganizowali pracownicy biblioteki
i Urzędu Gminy Michałowice.
Koncert Joanny Carte i Waldemara Malickiego odbył się 5 października 2007 roku
i z powodu niskiej temperatury na zewnątrz wyjątkowo zorganizowany został w Oberży u Michała w Komorowie.
Przez całe lato mieszkańcy Komorowa mieli
okazję oglądać i słuchać koncertów organizowanych przez Wandę Kłosińską, dyrektor biblioteki. W maju na przykład wystąpiła Grażyna
Matkowska, zaprezentowała piosenki z repertuaru Edith Piaf, we wrześniu Roman Ziemlański
śpiewał utwory Bułata Okudżawy.

Joanna Carte i Waldemar Malicki

Na zakończenie organizatorzy przygotowali
coś wyjątkowego... występ Joanny Carte, solistki
Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie i Waldemara Malickiego, jednego z najbardziej wszechstronnych pianistów polskich- solisty,
kameralisty i improwizatora.
Koncert, na który złożyły się utwory głównie hiszpańskie, ale też francuskie, zachwycił komorowską publiczność. Wszyscy zgodnie uznali,
że to prawdziwa uczta dla ucha. Zebranych przywitał Jacej Knadel, który wprowadził z klimat
wykonywanych utworów i zapowiedział, że artyści zaprezentują: Habanerę i Seguidilla z I aktu
opery „Carmen” Georgesa Bizeta, Solamente una Vez, Agustina Lara, Le Violettera, Jose

Roman Lawrence, wójt gminy, wśród publiczności
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Padilla Aquellos Ojos Verdes, Nilo Menendez,
a także Carmen d’Espana Manuela López Quiroga, a także Ach, jedź do Varasdin z operetki
„Hrabina Mariza” Emmericha Kalmanna.
Joanna Carte i Waldemar Malicki to artyści
najwyższej klasy, z wielkim talentem i profesjonalizmem, ale też z wielką swobodą zaprezentowali
się komorowskiej publiczności, która ich występ
przyjęła z ogromnym entuzjazmem.

Komorowski koncert był świetną okazją do posłuchania muzyki poważnej w najlepszym wykonaniu, i to, bez konieczności wyjazdu
do Warszawy, do Teatru Wielkiego... Wielkie
podziękowania dla organizatorów i Romana
Lawrenca, wójta gminy Michałowice, który sﬁnansował koncert. Do zobaczenia w kolejnym sezonie, w ogrodzie u Pani Marii.
BIZ

Kraina łagodności
20 października 2007 roku, w ramach festiwalu
Komorowska Jesień Muzyczna, odbyła się kolejna impreza. Tym razem naszą miejscowość odwiedziła Elżbieta Adamiak, Andrzej Pawlukiewicz
i Adam Ziemianin. Koncert słowno – muzyczny
zatytułowany „Piosenka Literacka” odbył się
w Szkole Podstawowej w Komorowie. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Kulturalny
Komorów, a także wójt Gminy Michałowice.
Witold Błyszczyk, prezes Stowarzyszenia Kulturalny Komorów, witając zebraną publiczność
powiedział, że artyści zaproszeni na dzisiejszy koncert przyjechali z trzech stron Polski: Elżbieta Adamiak – z Łodzi, Andrzej Pawlukiewicz – z Gdańska,
a Adam Ziemianin – z Krakowa. I choć na co dzień
pracują w różnych miejscach, to odległość, jaka
ich dzieli, nie jest przeszkodą, aby wspólnie występować. I jak powiedziała Elżbieta Adamiak, możliwość wspólnego śpiewania, grania i recytowania
wierszy, jest dla nich ogromną przyjemnością i często towarzyszy temu wzruszenie i emocje. Bo, w kolorowym świecie reklamy i zalewu informacjami,
rzadko mamy czas na czytanie czy słuchanie poezji.

Elżbieta Adamiak z zespołem

I rzeczywiście, artyści zaprezentowali utwory liryczne, pełne zadumy i zastanowienia nad przemijającym czasem. Były też wiersze o miłości, samotności,
ale też niebie i otaczającej nas rzeczywistości.
Elżbieta Adamiak rozpoczęła koncert o stwierdzenia, że poeta to człowiek, który patrzy na te same
przedmioty, na które patrzy każdy z nas. Ale poeta
widzi lepiej, więcej dostrzega i ma
czas o tym myśleć. Dzięki jego
wrażliwości i talentowi, codzienność zmienia się, staje się bardziej uroczysta. Adam Ziemianin
powiedział, że poeta opisuje ślad
po locie motyla”. Koncert słowno
– muzyczny w wykonaniu Elżbiety Adamiak, Andrzeja Pawlukiewicza, a także Adama Ziemianina,
jak powiedziała artystka, to utwory
z krainy łagodności, które niestety,
coraz rzadziej przychodzi im wykonywać. Usłyszeliśmy tak znane
piosenki jak: „Jesienna zaduma”
czy „Do Wenecji stąd dalej”, „W
górach jest wszystko co kocham”.
Sobotni koncert wzbogacony
został występem Dominiki Tomaszewskiej i Ani Rewe. Licealistki komorowskiego liceum, zanim
wystąpili artyści, zaprezentowały: Dominika Tomaszewska –
piosenki z repertuaru Grzegorza
Turnaua: ”Po cichu, po wielkim
cichu”, a także „Koncert na dwa
świerszcze” W. Niżańskiego, piosenkę z repertuaru Magdy Umer.
Natomiast Ania Rewe recytowała wiersze, jak choćby „Już nie ma
na co czekać”.
Beata Izdebska-Zybała

Spotkanie Koła Emerytów z Nowej Wsi
W czwartek, 8 listopada, w Nowej Wsi odbyło się
zebranie członków Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Koła nr 9. Wybrany został nowy Zarząd. Przewodniczącą została ponownie Jadwiga Bazga. W zebraniu, na które licznie przybyli
członkowie Koła, uczestniczył Tadeusz Szymański – Przewodniczący Zarządu Rejonowego.
Po podpisaniu listy obecności i wyborze protokolanta, pani Jadwiga Bazga przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu w minionej
kadencji.
Od 2006 roku członkowie Zarządu zbierali
się regularnie w każdy pierwszy wtorek miesiąca, poza tym miały miejsce dyżury i spotkania
z mieszkańcami. Liczba członków Koła wynosiła
początkowo 102 osoby, z czasem zmniejszyła się
do 90. Aktualnie jest w nim 68 kobiet i 22 męż-

Jadwiga Bazga, przewodnicząca nowego Zarządu

czyzn. Przez cały ten okres odbyło
się wiele spotkań okolicznościowych, między innymi wigilijne,
noworoczne i wielkanocne, a także Dzień Babci i Dziadka, Dzień
Kobiet, Walentynki i wiele innych. Członkowie Koła uczestniczyli w licznych wyjazdach jedno
i wielodniowych, pielgrzymkach
do Częstochowy czy wyprawach
na grzyby. Tradycją członków
Koła stały się też świąteczne odwiedziny chorych i obdarowywanie ich paczkami. W minionej
kadencji sześć osób otrzymało
Złote Odznaczenia Związkowe. Byli to: Jadwiga Bazga, Henryk Mączyński, Halina Szwech,
Irena Niewiadomska, Helena Podbielska i Jerzy Mrugacz. Ponadto dyplomami
za wieloletnią pracę na rzecz
Związku Emerytów uhonorowani zostali: Jadwiga Bazga, Leokadia Grobelna oraz
Janina i Stanisław Nyc.
Po odczytaniu sprawozdania nastąpiły już wybory
nowego Zarządu. Przewodniczącą ponownie została
wybrana jednogłośnie Jadwiga Bazga, która nie kryła
wzruszenia.
Pozostali
członkowie
Zarządu to: Helena Podbielska, Halina Szwech, Le-

Nowy Zarząd Koła Emerytów w Nowej Wsi

okadia Grobelna, Irena Niewiadomska, Wanda
Rutkowska, Zoﬁa Laskowska, Anna Dyguła,
Krystyna Bilińska, Waldemar Makowski i Jan
Gorzkowski.
Spotkania nowego Zarządu będą odbywały się
w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 17.
Podczas czwartkowego zebrania dokonano
również wyboru delegatów na zjazd Oddziału Rejonowego Koła Emerytów. Zostały nimi panie:
Barbara Świątek i Barbara Bronisz.
Kolejnym punktem zebrania było wręczenie
Halinie Szwech zaległej Złotej Odznaki Związkowej. Wręczył ją Przewodniczący Tadeusz
Szymański.
Na zakończenie nowo wybrana przewodnicząca zaprosiła wszystkich członków Koła na spotkanie opłatkowe, które zaplanowano na 18 grudnia
2007 roku.
Anna Tyszko

Porozmawiajmy o naszych dzieciach

Barbara Smolińska i Izabela Górnicka-Zdziech podczas
spotkania „Mama ma etat w domu”

Mama ma etat w domu – taki tytuł miało spotkanie z Barbarą Smolińską, psycholog z Laboratorium Psychoedukacji i Izabelą Górnicką-Zdziech,
autorką książki zatytułowanej właśnie „Mama
ma etat w domu”. Spotkanie odbyło się 30 października w kawiarni Art. Cafe w Komorowie,
zorganizowało je Stowarzyszenie K40.

Izabelę Górnicką- Zdziech mieliśmy okazję
gościć w Komorowie we wrześniu, przy okazji Festiwalu Otwarte Ogrody, prowadziła wtedy spotkanie z Franciszkiem Starowieyskim.
Wczoraj wystąpiła w roli autorki książki
o wychowaniu dzieci, a także matki trójki dzieci.
Jej zdaniem w pierwszym okresie życia dziecka,
to właśnie obecność rodziców jest najważniejsza,
nie zastąpi ich babcia, ciocia czy niania. Autorka uważa, że matka powinna wychowywać swoje dziecko i najlepiej, jeśli na ten czas zrezygnuje
z pracy. Opinię tę poparła Barbara Smolińska,
psycholog z Laboratorium Psychoedukacji, która od kilku lat prowadzi rubrykę w piśnie „Moje
dziecko”- odpowiada w niej na listy czytelników. Powiedziała, że nie zawsze jest to możliwe, ale bardzo zachęcała mamy, aby nie wracały
do pracy, ale, aby pozostały z dzieckiem w domu,
może nie 3 lata, ale przynajmniej rok. Powiedziała, że w wychowaniu dzieci najważniejsze
są trzy elementy: rozsądna miłość, bezpieczeństwo, a także konsekwencja, która nakreśli dziecku ramy jego swobody.

Redakcja Biuletynu przeprasza za błąd, który pojawił się w Biuletynie nr 4/2007, w tekście
„Pożegnanie lata”. Powstał on w czasie redagowania. Impreza odbyła się w parku w Regułach,
a w tekście jest mowa o Eugeniuszu Strzeleckim, sołtysie Reguł, którego serdecznie przepraszamy.
Redakcja przeprasza również autora tekstu.

Zwróciła też uwagę na to, jak bardzo ważne
są relacje między dziećmi i rodzicami. Powstają one tylko wtedy, gdy rodzice i dzieci wspólnie
spędzają dużo czasu. Z relacji budowana jest wieź,
która z kolei jest potrzebna wtedy, gdy nasze dzieci będą już dorosłe i usamodzielnią się.
Podczas spotkania poruszonych zostało wiele aspektów wychowywania dzieci, choćby to,
że mama, nie musi starać się być mamą idealną,
bo nie jest to możliwe. Wystarczy, że będzie dobra i odpowiedzialna. Zwróciła też szczególną
uwagę na rolę ojca w wychowaniu dzieci. Powiedziała, że nieobecność ojca w życiu dziecka to doświadczenie bardzo negatywne, które najczęściej
przejawia się poczuciem, „nie jestem wart(a) jego
miłości”, i niestety ma swoje konsekwencje dorosłym życiu, może na przykład wpłynąć negatywnie
na jego relacje partnerskie.
Na spotkanie przybyły kobiety w różnym wieku, począwszy od mam z małymi dziećmi, po panie, które są babciami. W spotkaniu uczestniczyło
też kilku panów. I wszyscy bardzo chętnie zabierali głos, mówili o swoich problemach i chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami. I widać, że takie
spotkania są bardzo potrzebne, bo przychodzą ludzie, którzy mają potrzebę dowiedzieć się czegoś
więcej, ale chcę też rozmawiać.
BIZ
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Łuksza - potęga smaku
Firma Łuksza zajmuje się produkcją słodyczy. Powstała w 1989 roku. W chwili obecnej
zatrudnia około 100 osób, ma dwie siedziby,
pierwsza mieści się w Opaczy Małej, a druga w Pawłowicach.

dzić się między innymi z właściwych relacji
z pracownikami. Nasi pracownicy ogrywają
bardzo dużą rolę – zwłaszcza ci, którzy posiadają wysokie kwaliﬁkacje oraz ci, którzy
mocno identyﬁkują się z naszą ﬁrmą”.

Jerzy Łuksza, prezes ﬁrmy Łuksza

Firma Łuksza jest spółką rodzinną należącą do Jerzego i Wandy Łuksza oraz
ich dzieci: Magdaleny i Łukasza. Swoją pozycję na rynku zawdzięczają ciężkiej pracy
i wytrwałości. Kilkanaście lat temu, gdy zaczynali swoją działalność, istniała w Polsce
tak zwana gospodarka planowa. Jak powiedział Jerzy Łuksza „Z dzisiejszej perspektywy wspominam to z sentymentem. Wtedy
największym problemem było zdobycie surowca do produkcji, natomiast sprzedaż wyrobów była gwarantowana. Zauważalną
wtedy nisze, istniejącą na rynku wyrobów
cukierniczych postanowiliśmy wypełnić. Naszymi pierwszymi produktami, które pojawiły się na rynku były cukierki oraz pianki
żelowe – Mambinki”.
Kolejny etap rozwoju ﬁrmy nastąpił w latach 90. Wówczas surowce były już dostępne, ale większe wymogi stawiał klient, który
miał do wyboru słodycze nie tylko rodzimych producentów, ale również znanych,
zagranicznych wytwórców. Ponadto na rynku pojawiały się nowe technologie i nowe
rozwiązania organizacyjne. Firmy, które chciały się rozwijać musiały sobie poradzić z ich przyswajaniem. Również rok 2000
okazał się przełomowy dla ﬁrmy. „Było dla
nas jasne i zrozumiałe, że sukces może zro-
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Wiele czynników wpływa na sukces w biznesie. Ważne jest, aby rozumieć mechanizmy, które nim rządzą. Właściciele spółki
wiedzą, czego wymaga klient i dlatego ich ﬁrma dobrze radzi sobie na rynku. Dziś w ofercie mają szeroki wybór produktów: ciastka
kruche z różnymi posypkami, nadzieniami
i wielosmakowymi kremami, wyroby czekoladowe, w tym mleczko ptasie, śliwki w czekoladzie, cukierki czekoladowe oraz żelki
i galaretki.
Firma sprzedaje swój asortyment-ciastka,
wyroby czekoladowe, cukierki – już nie tyl-

ko w całej Polsce, ale również eksportuje
je do Niemiec i Czech. Planuje także sprzedaż na rynku francuskim, angielskim oraz
węgierskim.
Jerzy Łuksza zaobserwował, że na rynku cenę wyparła jakość, co w przypadku
jego ﬁrmy, nigdy nie było problemem, ponieważ jakość produkowanych wyrobów
była zawsze najwyższa. Właściciele dbają,
aby ich wyroby były smaczne, produkowane bez konserwantów, wytwarzane z naturalnych składników. Obecnie rozszerzany
jest asortyment o wykwintne wyroby, które
są starannie pakowane. Wraz ze wzrostem
świadomości ludzi, wzrasta potrzeba produkowania i oferowania wyrobów o wyższej
jakości.
Właściciele zamierzają uruchomić usługę, którą określają nazwą „słodkie stoły”,
czyli swoisty catering. Polega on na realizacji zamówień na różnego rodzaju imprezy
okolicznościowe.
Firma cukiernicza to dla organizatorów
różnych imprez zbiorowych – np. charytatywnych - cel starań, aby ją przyciągnąć. Bo przecież zawsze potrzebne są ciastka czy cukierki
na pikniku czy balu. Dlatego Jerzy Łuksza
często proszony jest o pomoc. Chętnie włącza się w różnego rodzaju imprezy, akcje
charytatywne szczególnie te organizowane
na terenie gminy Michałowice. Na festynach
czy Dniach Gminy nigdy nie brakuje jego wyrobów. Firma Łuksza uczestniczy również
w akcji „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” organizowanej przez TVP. Współpracuje też z fundacją „Zdążyć z pomocą”
prowadzoną przez Beatę Tyszkiewicz. Właściciele ﬁrmy wielokrotnie przekazywali darowizny do różnych fundacji oraz osobom
najbardziej potrzebującym.
Beata Izdebska-Zybała

Siedziba ﬁrmy w Pawłowicach

Nasze dzieci – koncert charytatywny
8 grudnia, już po raz drugi, Stowarzyszenie
K40 organizuje koncert charytatywny „Nasze dzieci”. Koncert połączony jest z licytacją
przedmiotów podarowanych przez ludzi znanych i cenionych. Gwiazdą wieczoru będzie Michał Bajor.

Małgorzata Kożuchowska i Ewa Telega, w czasie licytacji
podczas koncertu Nasze dzieci.

Całkowity dochód z koncertu zostanie przeznaczony na wyjazdy wakacyjne dzieci chorych
na nowotwory, podopiecznych Fundacji „Nasze

dzieci” przy Klinice Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka. Wyjeżdżają na nie dzieci po leczeniu i w trakcie leczenia, które czują się lepiej.
Zawsze też jedzie lekarz i pielęgniarka z Centrum Zdrowia Dziecka, a także psycholog. Dla
dzieci jest to duża przygoda, czasami jedyna
możliwość wyjechania z domu na wakacje, przeżycia czegoś niezapomnianego.
W ubiegłorocznej edycji koncertu udało
nam się zebrać ponad 23 tys. złotych, co pozwoliło na pokrycie 50procent kosztów związanych
z wyjazdem wszystkich dzieci!
Tegoroczny koncert rozpocznie się recitalem Michała Bajora. Oprócz niego wystąpią
także Halinka Mlynkowa, Kasia Klich, Katarzyna Zielińska i Katarzyna Jamróz. Aukcję poprowadzi Szymon Majewski. Wśród licytowanych
przedmiotów znajdzie się między innymi rysunek węglem Franciszka Starowieyskiego, graﬁka Mariusza Wilczyńskiego, oraz sukienka
podarowana przez Magdalenę Cielecką.
W koncertowym sklepiku znajdą Państwo
propozycje na prezenty gwiazdkowe – płyty i książki z autografami autorów, biżuterię

i ręcznie malowane bombki choinkowe. A także zabawki ﬁrmy Chicco i kosmetyki Dermiki, w
cenach hurtowych.
Bilety-cegiełki dostępne są w kwiaciarni Elżbieta i kawiarni Art Cafe w Komorowie.
Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej: www.k40.org.pl oraz na plakatach.
Pomóż chorym dzieciom. Przyjdź na koncert
„Nasze dzieci” w dniu 8 grudnia o godz.16.00,
w Komorowie w „Oberży u Michała” przy
ul. Kolejowej 9.
Zaprasza Stowarzyszenie K40

Wakacje nad morzem w Mikoszewie

Krakowski Salon Poezji w Komorowie
18 listopada br. w niedzielne przedpołudnie
na miłośników poezji czekało wielkie wydarzenie – w Dworze Polskim w Pęcicach nastąpiło
oficjalne otwarcie Krakowskiego Salonu Poezji,
którego gospodarzem jest Stowarzyszenie K40
z Komorowa.
Krakowski Salon powstał w 2002 roku z inicjatywy Anny Dymnej. W Teatrze im. J. Słowackiego, w każdą niedzielę zaproszeni aktorzy
czytają poezję Mickiewicza, Norwida, Gałczyńskiego, Leśmiana, Puszkina, Szekspira.
Krakowski Salon odniósł ogromny sukces
na niwie kulturalnej, stając się laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym nagrody Nike
w 2003 roku za najciekawszą działalność w regionie. Wybitną poezję przekazują we własnej interpretacji znakomici artyści scen polskich – Anna

Podczas Krakowskiego Salonu Poezji w Komorowie.

Seniuk, Magdalena Cielecka, Teresa BudziszKrzyżanowska, Anna Polony, Anna Dymna,
Jerzy Trela, Jan Nowicki, Krzysztof Globisz, Andrzej Seweryn.
Wkrótce Krakowski Salon otworzył swoje
oddziały w całej Polsce – w Gdańsku, Częstochowie, Tczewie, Tarnowie i innych miastach.
Do tej pory powstało 17 Salonów Poezji,
a 18 listopada br. ruszył kolejny – tym razem
w Komorowie.
Inicjatorem i gospodarzem Salonu w Komorowie jest Stowarzyszenie K40. Pierwsze spotkanie z poezją odbyło się w niedzielę, 18 listopada,
w Dworze Polskim w Pęcicach. Oﬁcjalnego otwarcia Salonu Poezji w Komorowie dokonała
Anna Dymna, która w towarzystwie Jerzego Radziwiłłowicza czytała poezję ks. Jana Twardowskiego. Kolejne spotkania Salonu odbywać się

Anna Dymna i Jerzy Radziwiłłowicz

będą w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Salony
nie są przedsięwzięciami komercyjnymi – uczestnictwo widzów jest bezpłatne, a koszty związane z funkcjonowaniem Salonów pokrywane
są z wpłat sponsorów i patronów. Nad Krakowskim Salonem Poezji w Komorowie patronat objęła Starosta powiatu pruszkowskiego, a pomoc
i opiekę zaoﬁarował Wójt Gminy Michałowice. Dzięki ich wsparciu oraz sponsorowi ﬁrmie
„Blachy Pruszyński” wstęp na spotkania w Salonie Poezji jest bezpłatny. Warunkiem jest jednak
uzyskanie darmowej wejściówki, które dostępne są w Kawiarni Art Cafe w Komorowie (stacja WKD). Wejściówki rezerwować można
także mailowo – k40@k40.org.pl. Liczba miejsc
ograniczona.
Na kolejne, świąteczne spotkanie w Salonie Poezji zapraszamy 16 grudnia (niedziela),
godz.12.00. Gośćmi będą Dorota Landowska
i Mariusz Bonaszewski, aktorzy Teatru Narodowego w Warszawie.
Wejściówki dostępne będą od 6 grudnia.
Zapraszamy!
Stowarzyszenie K40
W świątecznym numerze Biuletynu zostanie zamieszczona rozmowa z Anną Dymną.
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INFORMACJE LOKALNE

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 – Kierownicy Referatów Inwestycji oraz Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 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
ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów, tel. 022 758 26 63
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

GMINNE PRZEDSZKOLE W MICHAŁOWICACH
ul. Szkolna 13, 05-816 Michałowice,
tel. 022 83 80
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 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
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W PRUSZKOWIE
telefon alarmowy 022 758 77 01

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
POGOTOWIE GAZOWE
Awarie: tel. 992, 022 621 24 71, fax. 022 629 76 54
OŚWIETLENIE ULICZNE Konserwator oświetlenia ﬁrma „Święcki”
tel. 022 886 48 26, 022 886 48 27, 0 692 469 767
SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
FUNDACJI „NIEDŹWIEDŹ” Magdalena Szyc
Korabiewice 11, 96-122 Puszcza Mariańska • tel. kom. 0 503 845 563

Zredagowała: Beata Izdebska-Zybała
e-mail: beataizdebska@w-n.pl
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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
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
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
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

Skład i druk – Oficyna Drukarska
ul. Sokołowska 12A, 01-142 Warszawa
tel./fax 0-22 632 83 52
e-mail: info@oficyna-drukarska.pl

