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Wielkanoc 2007

„Szlachetne zdrowie …”

21 lutego 2007 roku w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Nowej Wsi został
rozstrzygnięty konkurs plastyczny i literacki „Pomyśl – zanim spróbujesz” promujący zdrowy styl życia...
str. 7
Sport, sport, sport...

ZMARTWYCHWSTANIE – fragment ikony z ikonostasu w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych miłości i rodzinnego ciepła
życzy Sławomir Walendowski, Przewodniczący Rady Gminy Michałowice
i Roman Lawrence, Wójt Gminy Michałowice.

Egzamin z demokracji
Wybory do rad sołeckich i na stanowiska sołtysów mają długą tradycję w naszej
gminie, jak i w całej Polsce. Są to ważne funkcje. Szkoda, że nie spotkały się z większym zainteresowaniem naszych mieszkańców.
Frekwencja w społecznościach naszej
gminy była dość skromna. Oznacza to, że proces budowania społeczeństwa obywatelskiego
wciąż trwa. Wygląda na to, że trzeba jeszcze
więcej czasu na zbudowanie większego zaangażowania społecznego ze strony naszych
mieszkańców. Niemniej jednak ci, którzy
przyszli na wybory i ci, którzy zdecydowali się
kandydować na zaszczytne funkcje w naszej
lokalnej społeczności, już zdali egzamin. Oby
tylko pociągnęli za sobą kolejnych obywateli
do zaangażowania we wspólne sprawy.
Dobrze sprawowane funkcje sołtysów
i sprawne działania rad sołeckich przyczyniają się do lepszego zarządzania codziennymi
sprawami w gminie. Są to bowiem instytucje, które umożliwiają przepływ informacji od obywateli do organów wykonawczych
gminy. A jest wiele takich spraw, które wymagają stałego zasięgania opinii obywateli.
To oni przecież mają najbardziej bezpośred-

ni kontakt ze sprawami, którymi zarządza
gmina. Dlatego im więcej ich głosów i opinii, tym większa szansa na właściwe decyzje
po stronie władz gminy.
Jako wójt gminy chcę wzmacniać partnerskie podejście do zarządzania w gminie.
Dlatego z zadowoleniem witam te osoby,
które zdobyły albo odnowiły mandat społeczny do sprawowania ważnych funkcji. Liczę
na owocną współpracę w tworzeniu dobrych
rozwiązań dla gminy i naszych obywateli.
Jest wiele spraw, które będziemy wspólnie załatwiać i jest wciąż wiele koncepcji do wymyślenia, które usprawnią życie naszych mieszkańców. Realizacja wielu zamierzeń i planów
wymaga wręcz intensywnej współpracy i budowania partnerstwa. Działając wspólnie zyskamy większe szanse na wszechstronny rozwój naszej społeczności.
Roman Lawrence
Wójt Gminy Michałowice

Komorowskie brylanty – faktycznie
trudno nazwać te dzieci inaczej, jeśli przyjdzie się na ich mecz i zobaczy,
z jaką pasją i determinacją grają w koszykówkę...
str. 8–9
Z obłoków na ziemię

Wiersze Leśmiana, ks. Twardowskiego
oraz swoje wybrał, spektakl wyreżyserował oraz w charakterze recytatora
wystąpił znany aktor Jan Nowicki...
str. 14
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WYBORY

Czas sołtysów
W naszej gminie odbywają się właśnie wybory do rad sołeckich i na sołtysów. Do tej pory zakończyły się wybory w Michałowicach Wsi, gdzie sołtysem został Józef Tatar. Wybrano tam też radę sołecką. Ponadto wybory zakończyły się w Regułach, gdzie
sołtysem został Eugeniusz Strzelecki. Wybrano także sołtysa w Suchym Lesie, jest nim Anna Kwaśna, zastąpiła na tym miejscu Pawła Ciesielskiego. W Sokołowie sołtysem został Edward Kozłowski, funkcję tę sprawował też wcześniej. W Pęcicach
mieszkańcy głosowali na Waldemara Widlickiego, który zastąpił Bożenę Zawiślak. A w Komortowie Wojciech Asiński został
przewodniczącym Zarządu Osiedla, towarzyszy mu dziewięcioosobowy Zarząd, w skład którego weszli: Krzysztof Czarnocki,
Grażyna Pieścik, Wojciech Korpetta, Ignacy Wardal, Michał Połowicz, Mirosław Grobelny, Maria Dobraczyńska-Kozarska,
Zbigniew Kowalewicz i Bogdan Obłąkowski. W Komorowie Wsi sołtysem jest Tadeusz Listosz . Wkrótce kolejne miejscowości
i osiedla wybiorą swoich reprezentantów.

Roman Lawrence wraz z nowym Zarządem Osiedla Komorów

Wybory w Michałowicach
W Michałowicach Wsi do udziału w wyborach uprawnionych było 219 osób, ale w głosowaniu na sołtysa wzięło udział zaledwie 16
osób. Z kolei w wyborach do Rady Sołeckiej
głosowało już tylko 13 wyborców. W rywalizacji o stanowisko sołtysa Józef Tatar wygrał
z Jolantą Białowąs przewagą tylko jednego
głosu. Z kolei w Regułach na 1178 uprawnionych w wyborach na sołtysa wzięły udział 104
osoby. Eugeniusz Strzelecki otrzymał 52 głosy, a Łukasz Gajewski – 45. Głosów nieważnych było 7.
W Suchym Lesie do Rady Sołeckiej weszli: Henryk Bargiel, Paweł Ciesielski, Beata Wieciech. W Sokołowie: Michał Więch,
Stanisław Zieliński i Lidia Maruda. A w Pęcicach: Piotr Gorączko, Marek Wojdyński,
Anna Jarzębowska, Barbara Więch i Teresa
Olszak. W Komorowie Wsi: Urszula Świerczyńska, Danuta Ciechomska, Ewa Fortini,
Krzysztof Łopata i Tadeusz Chruściak.
Jak wyżej wspomniałem, w Michałowicach Wsi sołtysem został Józef Tatar. Wybrany jest już po raz trzeci. Tego samego
dnia, czyli 2 marca br., wybrano także Radę
Sołecką, w której skład weszli: Jolanta Białowąs, Janusz Kozłowski oraz Elżbieta
Mortka. Podczas zebrania zaproszeni goście, z wójtem Romanem Lawrence na czele, odpowiadali na szereg pytań zadawanych
przez wyborców. Pytania dotyczyły między
innymi kwestii rozbudowy ulic i dróg. Chodziło zwłaszcza o ulicę Poniatowskiego. Coraz więcej kierowców wie, że jadąc tą ulicą, można ominąć korki. Mieszkańcy Michałowic Wsi oglądają tablice rejestracyjne
pojazdów nawet z Radomia. Umieszczone
na jezdni garby nie ograniczają zbytnio szaleństw niektórych prowadzących. Kierowcy
ci – śpiesząc się, przeważnie do pracy – przeskakują przez te garby z dużą prędkością
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albo omijają je, wjeżdżając na pobocze lub
chodnik. Wójt obiecał, iż zajmie się tym policja. Zwiększona zostanie także liczba patroli w tych okolicach.
Docelowym rozwiązaniem tego dolegliwego problemu będzie jednak dopiero porządne wyremontowanie drogi. Powierzchnie dróg powinny zostać tak przygotowane, by sprostać potrzebom rosnącego
ruchu samochodów. Jest to poważne przedsięwzięcie. Tereny Raszyna i Michałowic
leżą w prakorycie Wisły. Teren więc jest podmokły. Okolica, mimo iż z nazwy „wiejska”,
coraz bardziej urbanizuje się. Przybywa budynków. Z posesji woda musi znaleźć ujście. Po pierwsze zatem należy odprowadzić
wodę zalewającą ulice. Zgodnie jednak
z prawem Unii Europejskiej wody nie wolno
bezpośrednio odprowadzać do rzek lub potoków. Wodę z kolektorów odwadniających
trzeba zbierać w zbiornikach retencyjnych
i oczyścić. To zaś wiąże się z dużymi kosztami, które mogą pochłonąć nawet całoroczny
budżet gminy. Fundusze na takie cele przyznaje Unia Europejska. Gmina Michałowice już uruchomiła procedury wymagane dla
otrzymania doﬁnansowania.
Poprawa stanu dróg zajmie więc sporo
czasu. To zadanie jest bardzo poważnym wyzwaniem dla urzędników gminy oraz działaczy społecznych – również z Michałowic Wsi.
Niebezpieczną ulicą Poniatowskiego chodzą
do szkoły dzieci. W krótkim terminie można zrobić wiatę przy przystanku autobusowym, by uczniowie nie musieli moknąć w razie deszczu. Wójt poprosił mieszkańców Michałowic Wsi o pomoc w wyznaczeniu takiego miejsca.
Na zebraniu dyskutowano również o kanalizacji. Ta największa w dziejach Gminy Michałowice inwestycja zbliża się do końca. Do teraz zrealizowano ją w 80 procentach. Zaczeła
się wiosna, więc ruszają prace. Do 30 czerwca 2007 r. ma zakończyć się większość prac kanalizacyjnych. (Kanalizacja w gminie ma zakończyć się do 31 grudnia 2008 r. - dotyczy
to starych ulic na terenie naszej gminy). Po zakończeniu prac kanalizacyjnych będą mogły
rozpoczynać się prace związane z poprawą nawierzchni dróg oraz budową chodników.
Wybory na sołtysa i do rady
sołeckiej w Regułach
W Regułach sołtysem ponownie został
Eugeniusz Strzelecki. Jego rywalem był Łukasz Gajewski, student V roku Politechniki

Warszawskiej. Do Rady Sołeckiej weszli: Andrzej Goszczyński, Barbara Jańczak, Czesław
Kwiatkowski, Maria Wielgosz, Alicja Więckowska i Lidia Wiśnik.
Eugeniusz Strzelecki w Regułach działa od 20 lat, mieszka tam od 37 lat. Podczas spotkania wyborczego omówił inwestycje, które udało się zrealizować w poprzedniej kadencji. Została położona nawierzchnia na ulicach: Królewskiej, Wiejskiej, Kraszewskiego, na ulicy Prusa został
wybudowany chodnik, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo. – Największą bolączką
jest rosnący ruch na ulicy Regulskiej – powiedział. Za ważną sprawę uznał doprowadzenie dobrej jakości wody, takiej, jaką mają
mieszkańcy Pęcic i Komorowa. Chodzi o rezygnację z tzw. wody warszawskiej. Zdaniem
Eugeniusza Strzeleckiego, sport przeżywa
okres rozwoju. Zostały zbudowane i przebudowane boiska. W dziedzinie kultury, w naszym zabytkowym parku odbywały się liczne
imprezy, na przykład Dni Michałowic. Występowały zespoły należące do ścisłej krajowej czołówki: Lady Pank, Perfect, Oddział
Zamknięty, Wanda i Banda. Ponadto sołtys
zapowiedział modernizację parku, między
innymi ma nastąpić dokończenie kładzenia
i remontu alejek, będzie oświetlenie. Ma powstać plac zabaw. Rozbudowana zostanie
świetlica, by można było spotykać się w godziwych warunkach. Zapowiedział także powołanie koła emerytów w Regułach. Z kolei
Łukasz Gajewski wystąpił w dość lakonicznym stylu. Ograniczył się do zadeklarowania
pracy na rzecz Reguł.
Wójt Roman Lawrence opowiedział
o planowanych inwestycjach w Regułach:
- W tym roku świetlica, w której spotkaliśmy się, ma być rozbudowana o pomieszczenie socjalno-kuchenne. Przygotowujemy
się do budowy ogródka jordanowskiego oraz
boiska z prawdziwego zdarzenia. W nieco
dalszej perspektywie zostanie wybudowane przedszkole, a następnie zespół szkolno-przedszkolny. Piętą achillesową okolicy jest brak odwodnienia gruntów. Prace
odwodnieniowe zostaną przeprowadzone
na ulicach: Wiejskiej, Kraszewskiego i Ogrodowej. Uciążliwy jest ruch na ulicy Regulskiej, a szczególnie przejeżdżające tędy
tiry. Problem zostanie rozwiązany dopiero
po wybudowaniu obwodnicy warszawskiej.
Do tego momentu zostaną zainstalowane
w całej gminie fotoradary, co ma wpłynąć
na zmniejszenie natężenia ruchu.

UCHWAŁY RADY
Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej
w Opaczy Małej
W Opaczy Małej, 17 kwietnia, w sobotę, na sołtysa została wybrana Barbara Budzyniak, a do Rady Sołeckiej weszli: Krzysztof Kaczorowski, Mariola Kordys i Czesław
Wojciechowski.
Do wyborów na sołtysa mieszkańcy zgłosili jedną kandydaturę: panią sołtys kończącą
kadencję, Barbarę Budzyniak. Do Rady Sołeckiej zgłoszono 3 kandydatury. Do głosowania było uprawnionych 179 osób, a w głosowaniu wzięło udział 19 osób i wszystkie
- jednogłośnie - zagłosowały na zgłoszonych
kandydatów.
W sprawozdaniu z działalności sołtysa
i Rady Sołeckiej Barbara Budzyniak wśród
wielu spraw wymieniła: wykonanie budowy
kanalizacji niemal w 100 procentach, renowację kapliczki oraz uporządkowanie terenu
wokół niej, a także budowę chodnika wzdłuż
ulicy Targowej.
Na liczne pytania odpowiadał wójt Roman Lawrence. Mówił między innymi, iż
udało się zorganizować przewóz dzieci
do szkoły. Już niedługo natomiast wszyscy
mieszkańcy Opaczy Małej, co obiecał właściciel ﬁrmy przewozowej, będą mogli dojechać autobusem do stacji kolejki WKD

- i to za darmo. Zostało założone oświetlenie
ulic, z wyjątkiem jednego miejsca – co w niedługim czasie będzie wykonane. Zostanie
rozbudowane i zmodernizowane przedszkole, by wystarczyło miejsc dla wszystkich dzieci. Przynajmniej na razie udało się oddalić
sprawę budowy lotniska na Okęciu. W streﬁe wokół lotniska zabroni się stawianiu budynków mieszkalnych. Teraz jeszcze tego
zakazu nie ma.
Wśród planów, jakie mają mieszkańcy
Opaczy Małej, znajduje się budowa świetlicy.
Wójt Roman Lawrence zaapelował do zgromadzonych o znalezienie działki, którą gmina
kupi pod budowę tej świetlicy.
Największym problemem dla mieszkańców Opaczy Małej jest nasilający się ruch
na ul. Targowej. Wbrew zakazowi ulicą tą jeżdżą tiry oraz wywrotki z 30-tonowymi ładunkami. Jak ustalono na zebraniu, problemem
zajmie się sołtys, Rada Sołecka oraz władze
gminy. Ciężkie samochody jeszcze bardziej
dewastują i tak już zniszczoną jezdnię, a także chodniki. Od drgań pękają mury domów,
a huk przeszkadza ludziom w normalnym
funkcjonowaniu.
Kolejny problem, o którym długo i z żalem dyskutowali mieszkańcy to – paradoksalnie – brud: na posesjach ﬁrm, które zajmują się utrzymaniem czystości, składowane

są śmieci, wymieszane np. z gruzem, stoją kontenery. Wokół biegają szczury. Taką
brudną ulicą jest ulica, która nazywa się ul.
Czystą. A wszystko to dzieje się w środku wsi
Opacz Mała.
Po ponownym „przejęciu władzy” sołtys Barbara Budzyniak prowadziła zebranie
z dużym temperamentem. Co dobrze rokuje – z pewnością, razem z Radą Sołecką –
podobnie jak w poprzedniej kadencji – uda
jej się załatwić wiele spraw.
Wybory w Sokołowie
W Sokołowie sołtysem został Edward
Kozłowski, który do tej pory już pełnił
tę funkcję. Jego konkurentką była Lidia
Maruda. Natomiast w
radzie sołeckiej
znaleźli się: Lidia Maruda, Michał Więch
i Stanisław Zieliński.
Na zebranie przybyło 30 osób, mieszkańców Sokołowa. Natomiast uprawnionych do głosowania jest 210 osób. Podczas spotkania doszło do ciekawej dyskusji
o sytuacji w Sokołowie. Omówiono kwestię dróg, powstania sygnalizacji świetlnej,
chodników, nazewnictwa ulic. Omawiano
niektóre pomysły do zrealizowania, jak: zarybienie oczka wodnego, wykonanie placu
zabaw dla dzieci, wykonanie
Cd. str. 4

Uchwały podjęte na V i VI Sesji
Rady Gminy Michałowice
Uchwała Nr V/19/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowych
kredytów preferencyjnych
w Banku Ochrony Środowiska
S.A. I Oddział w Warszawie
Podjęcie przez Radę uchwały związane
jest z realizacją budżetu na 2007 rok, w którym przewidziane są do zaciągnięcia kredyty
długoterminowe na realizację takich zadań
inwestycyjnych, jak: budowa sieci kanalizacyjnej (w wysokości do 8,12 mln zł), budowa
urządzeń odwadniających i małej retencji
(w wysokości do 2,240 tys. zł).
Uchwała Nr V/20/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie Regulaminu określającego
zasady wynagradzania a także
przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli
zatrudnionych w gminnych szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Michałowice na 2007 rok
Ustalone zostały w drodze Regulaminu zasady wynagradzania nauczycieli oraz wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń.

Uchwała Nr V/21/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości
najniższego wynagrodzenia zasadniczego
oraz wartości jednego punktu dla
pracowników niebędących nauczycielami
szkół i przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Michałowice
W uchwale ustalono wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartość jednego punktu, które stanowić będą
podstawę do konstrukcji tabeli płac w gminnych placówkach oświatowych. Podniesiono wysokość najniższego wynagrodzenia
dla pracowników gminnych szkół i przedszkoli niebędących nauczycielami i wyniesie
ono 600 zł, a wartość jednego punktu 4,50 zł.
W wyniku tego podniesienia średnie wynagrodzenie wzrośnie o ~7,5%. Wynagrodzenie wzrośnie średnio o ~110 zł. Obecnie
średnie wynagrodzenie pracowników ﬁzycznych wynosi 1270 – 1350 zł, a pracowników
administracji wynosi 1800 – 2200 zł.
Uchwała Nr V/22/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie określenia maksymalnej kwoty
doﬁnansowania opłat za kształcenie
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz ustalenia

specjalności i form kształcenia, na które
doﬁnansowanie będzie przyznawane
w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Michałowice w roku 2007
Ustalono, że maksymalna kwota doﬁnansowania kształcenia nauczyciela nie może przekroczyć 50% poniesionych przez nauczyciela
opłat, nie więcej jednak niż 900 zł za semestr
nauki. Określono również, które z form dokształcania będą doﬁnansowywane w 2007 r.
Kierunki kształcenia objęte doﬁnansowaniem
wynikają z potrzeb placówek oświatowych.
Uchwała Nr V/23/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
Gminy Michałowice z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego” na 2007 r.
Przyjęty został „Program współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2007 rok i określa on między innymi obszar współpracy. Dotyczy on głównie kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury
ﬁzycznej, sportu i turystyki, proﬁlaktyki uzależnień, a także ochrony zdrowia.
Cd. str. 4
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WYBORY, UCHWAŁY RADY

Czas sołtysów
(Cd. ze str. 3)
wiaty przystankowej dla autobusu na ulicy
Sokołowskiej. Przypomniano też o dużym
wydarzeniu w Sokołowie, jaki był marsz
modlitewny w związku z rocznicą śmierci

Jana Pawła II. Z kolei wójt wyjaśniał zgłaszane z sali problemy, np. sprawę kanalizacji, która powinna być wykonana do 2008
roku. Dużym osiągnięciem jest przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęcicach,
która kosztowała ponad 2 miliony złotych.
Po przejęciu przez samorząd kolejki WKD
rozważa się pomysł dojazdów autobusowych do przystanków kolejowych. Poruszono także kwestię dróg, progów zwalniających, ścieżek rowerowych.
Komorów Wieś już po wyborach

Wybory w Michałowicach Wsi

Tadeusz Chrościak z Rady Sołeckiej
dokonał podsumowania prac za okres
od 2003 do 2007 roku. Omówił zrealizowane przedsięwzięcia, w tym modernizację ulic i chodników, jak choćby alei Kasztanowej, budowę kanalizacji, odwodnienie
północnej części Komorowa Wsi, oświetle-

nie ulic i wymianę instalacji elektrycznych
czy rewitalizację oczka wodnego.
Przebieg zebrania pokazał, że współpraca
na linii rada sołecka i sołtys a wójt układa się
bardzo dobrze. Wójt świetnie zna problemy
i potrzeby mieszkańców, a mieszkańcy doceniają, to, co już udało się zrobić. A przy takim
nastawieniu można wiele dokonać. Dyskusja
dotyczyła również planów. Jest w nich na przykład zagospodarowanie terenu przy zalewie
(gmina wykupiła dwie działki od SGGW) i zamierza przygotować je pod rekreację: będą
ścieżki rowerowe, ławki, zostaną zagospodarowane tereny zielone. W planach jest też budowa przedszkola gminnego na terenie Komorowa Wsi. A w trakcie budowy jest ogródek jordanowski dla najmłodszych mieszkańców, będą korty tenisowe.
Stanisław Szałapak, Ignacy Woźniak, BIZ.

Uchwały podjęte na V i VI Sesji Rady Gminy Michałowice
(Cd. ze str. 3)
Uchwała Nr V/24/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 31 stycznia 2007 r.
Rada Gminy Michałowice przyjęła uchwałę
Nr V/24/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r.,
która zmienia uchwałę Nr IV/23/2003
z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie naszej
gminy z późniejszymi zmianami
Zgodnie z przyjętą uchwałą zakaz usytuowania punktów sprzedaży alkoholu do spożycia w miejscu i poza miejscem
sprzedaży bliżej niż 65 metrów w odległości
mierzonej wzdłuż ciągów komunikacyjnych
od wejścia do przystanków kolejki WKD
nie dotyczy punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa.

Rada zwiększyła z 18 do 19 liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu.
Uchwała Nr V/27/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 31 stycznia 2007 r.
Rada Gminy Michałowice przyjęła uchwałę
Nr V/27/ 2007 z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy
Michałowice darowizny nieruchomości
gruntowych, stanowiących działki ew.
nr 98/1, 98/19, 99/1 i 99/2 położonych
w Pęcicach Małych Gminy Michałowice
Przejęte działki 98/1 i 99/1 pozwolą na poszerzenie odcinka istniejącej ulicy Skowronków w Pęcicach Małych z 3 m
do 5,5 m. Działki nr 98/19 i 99/2 pozwolą
na ustanowienie drogi o szerokości 9 m, łączącej ul. Skowronków z ul. Parkową.

Uchwała Nr V/25/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego
programu proﬁlaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych dla
Gminy Michałowice” na 2007 r.
W uchwale określone zostały działania,
które zostaną podjęte w 2007 r. w zakresie proﬁlaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadania realizowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uchwała Nr V/28/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela
Gminy Michałowice do Zgromadzenia
Związku Komunalnego Brwinów
Przedstawicielem Gminy Michałowice
do Zgromadzenia Związku Komunalnego
Brwinów został Pan Paweł Rajski – przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej
i Przestrzennej Rady Gminy Michałowice.

Uchwała Nr V/26/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 31 stycznia 2007 r.
zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003
Rady Gminy Michałowice z dnia 26
czerwca 2003 roku w sprawie: ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży z późniejszymi zmianami

Uchwała Nr V/29/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie wskazania
Wiceprzewodniczącego Rady dokonującego
w stosunku do Przewodniczącego
Rady czynności związanych
z poleceniem wyjazdu służbowego
Czynności związane z poleceniem wyjazdu
służbowego w stosunku do Przewodniczącego
Rady będzie wykonywał Paweł Zacny.
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Uchwała Nr V/30/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów
i rad sołeckich w sołectwach oraz
przewodniczących zarządów osiedli
i zarządów osiedli w osiedlach
Zarządzone zostały wybory sołtysów
i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach. Na podstawie uchwały Wójt
Gminy wydał zarządzenia, w których ustalił
terminy zebrań wiejskich w sołectwach oraz
zebrań ogólnych mieszkańców w osiedlach.
Uchwała Nr V/31/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie powołania Komisji
Dyscyplinarnych I i II instancji
Na czas obecnej kadencji Rady powołana została Komisja Dyscyplinarna I instancji,
spośród pracowników Urzędu Gminy oraz
Komisja Dyscyplinarna II instancji, spośród
radnych Gminy Michałowice.
Uchwała Nr VI/32/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Michałowice na rok 2007
W przyjętej uchwale budżetowej ustalono, że dochody budżetu Gminy Michałowice
ogółem wynoszą 55 676 707 zł. Wydatki określono na kwotę 67 357 763 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 40 831 763 zł, a wydatki
inwestycyjne na kwotę 26 526 000 zł. Deﬁcyt
budżetu zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków stanowiących
nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku
bieżącym gminy.

BEZPIECZEŃSTWO

Komendant przestrzega

Komendant Przemysław Sobieski
przestrzega:
• Ostatnio nasiliły się kradzieże przewodów
telekomunikacji. Sprawcy podjeżdżają
często oznakowanym samochodem –
przebrani za monterów, tak by nie budzić
podejrzeń mieszkańców. Schodzą do podziemnych studzienek i dokonują kradzieży przewodów. Powodują straty na szkodę operatora, ale utrudniają również życie
mieszkańcom, ponieważ odcinają im łączność na dłuższy czas.

Prosiłbym o zwrócenie uwagi na tego
typu proceder. W razie zauważenia osób
kręcących się przy studzienkach telekomunikacyjnych proszę o natychmiastowe
informowanie policji. Każdy przypadek
zostanie odpowiednio sprawdzony.
• Prosiłbym mieszkańców o większą dbałość o swoje mienie, zamykanie domów
na noc, zamykanie bram, chowanie pojazdów do garaży lub wstawianie ich na posesję za zamkniętą bramą. Takie działania
znacznie utrudnią pracę złodziejowi.
• Proszę również o zwracanie uwagi
na przypadki otwierania bramy przez
nieustaloną osobę. Przestępcy niejednokrotnie w ciągu dnia obserwują posesję i przygotowują się do kradzieży
w nocy. Symptomem takiego działania
może być lekko uchylona brama wjazdowa do domu, mimo iż została zamknięta
przez właściciela. W przypadku stwierdzenia otwarcia bramy proszę również powiadomić policję – sprawdzimy,
czy coś złego się nie dzieje.

• Proszę o niepozostawianie w samochodach dokumentów i kluczyków, wyłączanie zapłonu i zabieranie kluczyków przy
podjeździe do bramy w celu jej otwarcia.
Złodziej naprawdę nie potrzebuje wiele
czasu na dokonanie kradzieży.
• Przypominam również o akcji, jaką prowadzi stołeczna policja „Powiadom. Reaguj.
Nie toleruj”. Proszę mieszkańców o zgłaszanie wszelkiego typu informacji o niepokojących zjawiskach, osobach, które obserwują posesje, kręcą się bez określonego
celu, osobach zaczepiających przechodniów, grupkach młodych osób zachowujących się wyzywająco.
Wszystkich zainteresowanych odsyłam
na stronę Komendy Stołecznej Policji:
http://www.ksp.waw.pl
Komisariat Policji mieści się przy ulicy Granicznej 4, Michałowice.
Dyżurny komisariatu: telefon: 022 723 41 70,
022 604 62 68

Apel do zmotoryzowanych
Szanowni Państwo!
Jednym z podstawowych celów, jakie stoją przed władzami samorządowymi gminy,
jest zapewnienie bezpieczeństwa jej mieszkańców. Natomiast jednym z rodzajów bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo pieszych
poruszających się po drogach gminnych.
Dlatego też realizując politykę poprawy
bezpieczeństwa, w ostatnich 4 latach na terenie Gminy Michałowice wybudowano, wyremontowano oraz odtworzono łącznie ponad 20 km bieżących chodników.
Z uwagi na uwarunkowania terenowe
chodniki mają szerokość od 1 do 1,5 m, a tylko w nielicznych przypadkach 2 m. Dlatego też na większości chodnikach gminnych
nie jest dopuszczone zatrzymywanie się lub
postój pojazdu samochodowego.

W tym miejscu przypominam wszystkim zmotoryzowanym, że zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym – dopuszcza
się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
– na danym odcinku jezdni nie obowiązuje
zakaz zatrzymania lub postoju;
– szerokość chodnika pozostawionego dla
pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu
i jest nie mniejsza niż 1,5 m.
Niestety z przykrością należy stwierdzić, że ten przepis jest notorycznie łamany
przez kierowców samochodów osobowych
i to zarówno przez mieszkańców naszej gminy, jak i osoby zmotoryzowane odwiedzające naszych mieszkańców. Bardzo często

Gratulacje

Przetarg

Pan Marek Wojdyński – mieszkaniec Pęcic - został wybrany przedstawicielem Gminy
Michałowice w Radzie Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Pruszkowskiego.
Wybory odbyły się 4 lutego 2007 roku.
Panu Markowi Wojdyńskiemu składamy
serdeczne gratulacje oraz życzymy wytrwałości w realizacji przyjętych na siebie obowiązków.

„Gmina Michałowice informuje, że został
ogłoszony przetarg nieograniczony na: „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej
i Rzemieślniczej w Nowej Wsi wraz z wodociągiem i przebudową gazociągu”.
Termin składania ofert upływa dnia
23.04.2007r. o godz. 12.00. Więcej informacji na www.michalowice.pl.”

samochody są parkowane na całej szerokości chodnika zmuszając pieszych do zejścia
na jezdnię. Stanowi to bardzo duże zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i życia, a w większości przypadków są to ludzie starsi z ograniczoną już zdolnością ruchową, jak i matki
z małymi dziećmi (często w wózeczkach).
Dlatego też zwracam się z apelem
do
zmotoryzowanych
użytkowników
dróg o przestrzeganie obowiązujących
przepisów prawa o ruchu drogowym, a tym
samym umożliwienie pieszym bezpieczne
poruszanie się.
W tym miejscu pragnę również poinformować, że w 2006 r. przystąpiliśmy do budowy ścieżki rowerowej. Ścieżka ta będzie
przebiegać od Opaczy przez Michałowice –
Reguły – Pęcice – Komorów do Nowej Wsi.
W Michałowicach ścieżka biegnąca wzdłuż
ul. Szkolnej przecina się z wjazdami do prywatnych nieruchomości. Zdarzają się przypadki, zgłaszane do Urzędu przez mieszkańców, że na ścieżce (na odcinku krzyżującym się z wjazdem) również parkowane
są samochody. I tu też zwracam się z apelem o to, by nie parkować samochodów
na tej ścieżce.
Szanowni Państwo szanujmy nawzajem nasze prawa – podzielmy się drogami
z ich pieszymi użytkownikami!
Roman Lawrence
Wójt Gminy
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ZDROWIE

Bezpłatne leczenie
Prezentujemy terminy bezpłatnych badań (leczenie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia), które można wykonać w przychodniach w Michałowicach
i w Komorowie.
W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ,,Przychodnia Lekarska
Zdrowie” w Komorowie (ul. Turkusowa 5,
tel. 022 759 16 57) 19-30 marca 2007 r. będą
wykonywane szczepienia przeciw żółtaczce
typu A i B. Nastąpi to w ramach Żółtego Tygodnia. W kwietniu będzie można wykonać
badanie ECHO serca wraz z konsultacją kardiologiczną. Z kolei 19 marca w godzinach
od 9.00 do 14.00 będzie wykonywane doﬁnansowane badanie USG – za 28 zł.
W Przychodni Lekarskiej ARKA
w Komorowie (przy ulicy Berylowej 34,

tel. 022 758 00 85) planowane jest bezpłatne badanie osteoporozy (badanie gęstości
kości). Odbędzie się ono 28 marca, w godzinach od 14.00 do 18.00. Będzie także przyjmował lekarz ortopeda. Zostanie przyjętych
około 60 pacjentów. W kwietniu planowane
jest także bezpłatne badanie płuc.
Przychodnia Lekarska RES-MED w Michałowicach (ul. Ludowa 7, tel. 022 753 04 04)
zaprasza swoich pacjentów do wykonania badania diagnostyki słuchu. Odbędzie się ono
11 kwietnia w godzinach od 10.00 do 18.00.
Kierowane jest ono do osób po 50 roku życia.

Zapisy już się rozpoczęły, przychodnia zaprasza wszystkich mieszkańców naszej Gminy.
Warto dodać, że w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ,,Przychodnia
Lekarska Zdrowie” w Komorowie w ramach
kontraktu z NFZ przyjmują specjaliści:
– okulista w każdy wtorek, od godziny 10.00
do 13.00 i czwartek od godziny 10.00 do
13.00;
– laryngolog w każdy piątek od godziny 8.00
do 11.00;
– ginekolog w każdy piątek od godziny 15.00
do 17.30.
Aby zapisać się do lekarza specjalisty należy wcześniej zadzwonić bądź zapisać się
osobiście w rejestracji przychodni.

Zapraszamy do korzystania z oferty leczniczej naszych ośrodków zdrowia.

Wójt Gminy Michałowice
ogłasza
konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie, przy al. Marii Dąbrowskiej 12/20
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania, wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).
2. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego
wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia
i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu
kursu kwaliﬁkacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, której mowa w §1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o ﬁnansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „KONKURS” w terminie do dnia 12
kwietnia 2007 r. na adres:
Urząd Gminy Michałowice, ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice
tel. 022 723 81 78 lub 022 758 26 63 (Zespół Obsługi Ekonomiczno–Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, Nowa Wieś,
ul. Główna 96).
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Michałowice.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
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SZKOŁY

„Szlachetne zdrowie…”
21 lutego 2007 roku w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Nowej Wsi został rozstrzygnięty konkurs plastyczny i literacki „Pomyśl – zanim spróbujesz” promujący zdrowy styl życia. Tego dnia odbył się uroczysty apel, na którym wręczono przyznane
nagrody. Jest to jedno z działań wpisane w program profilaktyki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Słowa Jana Kochanowskiego „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako
smakujesz, aż się zepsujesz” stały się inspiracją dla Przemka Augustyniaka ucznia kl.
III Szkoły Podstawowej do wykonania pracy plastyczno–literackiej, w której przekazuje zalecenia, jak dbać własne zdrowie.
Oto one:

Laureaci konkursu „Pomyśl – zanim spróbujesz”

Zgodnie z regulaminem prace mogły
mieć formę plakatu bądź wiersza z morałem.
Wszyscy uczniowie, od klasy trzeciej szkoły
podstawowej, mieli możliwość wyrazić swoje stanowisko wobec środków uzależniających, pokazać, w jaki sposób dbać o własne
zdrowie i bezpieczeństwo, czego unikać, aby
nie narazić się na ich utratę.
Wpłynęły 43 plakaty i 12 wierszy. Prace plastyczne oceniali nauczyciele i uczniowie – przedstawiciele poszczególnych klas, prace literackie
poloniści i pedagodzy zajmujący się proﬁlaktyką. W każdej kategorii przyznano po cztery nagrody główne i dziesięć wyróżnień.
Zakupu atrakcyjnych nagród dokonano
ze środków gminnych przeznaczonych na proﬁlaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz ze środków szkolnych. Należały
do nich m.in.: radioodtwarzacze, odtwarzacz
MP3, sprawnościowe gry elektroniczne, wakacyjny zestaw do nurkowania, komplety pasteli z długopisami. Każdy z uczniów otrzymał
wykonany przez organizatora oryginalny dyplom z logo szkoły promującej zdrowie.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostały zaprezentowane podczas specjalnie
zorganizowanego apelu. Szczególne zainteresowanie i podziw wzbudziły wiersze, recytowane z niezwykłym przejęciem przez samych autorów. Ich treść, interpretacja i zawarty morał to bardzo cenne elementy oddziaływań wychowawczych.
Przez tydzień uczniowie, nauczyciele,
rodzice i odwiedzający szkołę goście mogli
podziwiać plakaty i wiersze na przygotowanej wystawie. Część prac na stałe wzbogaci
szkolną galerię.

Jedz owoce i warzywa!
Na basenie dużo pływaj!
Odstaw auto, rower złap!
Jedz posiłki, tak jak chwat!
O używkach nie myśl wcale!
W telewizor patrz z umiarem!
Z komputerem nie przesadzaj!
Na powietrzu często chadzaj!
Wnet odejdą twe zmartwienia.
Pa chorobo!
Do widzenia!
Praca została wyróżniona za pomysłowość i trafność zawartego w nim przesłania.
Tegoroczny konkurs spotkał się z wyjątkowym zainteresowaniem uczniów, zaangażowaniem nauczycieli i rodziców, o czym
świadczą liczne, ciekawe prace.

Nim papieros Cię dopadnie,
Serce, zdrowie, życie skradnie,
Najpierw pomyśl szybko głową,
Jeśli chcesz żyć dalej zdrowo.
Brać czy nie brać? – to pytanie,
Ja odpowiem szybko na nie.
Nie ćpaj i nie dawaj w żyłę,
Póki jest Ci życie miłe.
Spożywanie alkoholu
Bardzo szkodzi twemu zdrowiu.
Jeśli chcesz dziś zdrowo żyć,
To odradzam tobie pić.
Z tego płynie morał taki,
Więc słuchajcie mnie dzieciaki.
Jeśli chcecie żyć dziś zdrowo,
NIE PODDAJCIE SIĘ NAŁOGOM!!!
Ola Kobylarz, kl. IB, gim.
I miejsce
Spotkanie
Kilka lat temu
Kolega kolegę spotkał w tramwaju.
Zdziwił się bardzo, patrząc na niego,
Pomyślał: „Dzieje się coś niedobrego”.
Czemuś taki mizerny? – zapytał go szczerze,
Przyglądam się tobie i oczom nie wierzę,
Zawsze taki silny, potężnej postury,
Teraz same kości, blady kolor skóry.

Prace konkursowe

Ręce ci się trzęsą i dziwnie dygocą,
Jeśli masz kłopoty, służę swą pomocą.

Nagrody główne w konkursie plastycznym
zdobyli:
1. Karolina Pachura, kl. III SP – I miejsce
2. Hanna Racięcka, kl. III SP – II miejsce
3. Anna Nowakowska, kl. VB SP – III miejsce
4. Paweł Planeta, kl. VIB SP – IV miejsce
Nagrody główne w konkursie literackim
zdobyły:
1. Aleksandra Kobylarz, kl. IB Gim. – I miejsce
2. Magda Smogorzewska, kl. IB Gim. – II
miejsce
3. Agnieszka Stephenson, kl. IVA SP – III
miejsce
4. Anna Nowakowska, kl. VB SP – IV miejsce
Organizator konkursu
Jadwiga Jodłowska

Prace konkursowe

Recepta na życie

Powiedzieć całej prawdy nie mam zbyt
ochoty,
Bo moje kłopoty wzięły się z głupoty.
Koledzy namawiali, ja się nie broniłem,
Zażywałem amfę i trawkę paliłem.
To one sprawiły, moje ty kochanie,
Że dzisiaj mnie widzisz właśnie w takim
stanie.
Tak smutno mówiąc, kolega do morału
zmierza:
Narkotyki zniszczyły mnie, takiego silnego człowieka.
Magda Smogorzewska, kl. IB, gim.
II miejsce
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Komorowskie brylanty
Drużyna chłopców z Uczniowskiego Klubu Sportowego Komorów odnosi kolejne sukcesy w minikoszykówce. Chłopcy są liderami w swojej grupie na Mazowszu. Przypomnijmy, że do sekcji koszykówki uczęszcza aż ponad 50 dzieci z terenu naszej
gminy. Chłopcy z rocznika 1995 i 1996 uczestniczą już drugi rok z rzędu w rozgrywkach ligowych Polskiego Związku Koszykówki prowadzonego przez Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki. W marcu 2007 rozpoczną się zapisy (nabór) do
grupy chłopców w UKS Komorów z roczników 1997 i 1998 oraz dzieci młodszych.
Chłopcy jako Klub Sportowy w wymienionych rozgrywkach w zeszłym roku zajęli 3 miejsce w Województwie Mazowieckim,
pokonując w drodze na podium wiele renomowanych klubów z wielkimi tradycjami koszykarskimi, takimi jak: Pruszków, Radom
czy Kozienice. W zeszłym roku na 10 meczy
w grupie nasi mali koszykarze wygrali aż 9.
W tym roku, choć grupa jest większa, bo liczy aż 7 drużyn, na chwilę obecną w 10 meczach odnieśliśmy 9 zwycięstw. W lidze łącznie jest 14 klubów z całego Mazowsza. Na
chwilę obecną jesteśmy liderami naszej grupy. Jedyną porażkę na 10 zawodów ponieśliśmy w Żyrardowie.
Natomiast mecz rewanżowy z Żyrardowem, który zagraliśmy 7 marca w hali sportowej w Komorowie, wygraliśmy 53:50. Nasi
rywale to chłopcy trenujący 5 razy w tygodniu, wszyscy chodzą do klasy sportowej i są
grupą wyselekcjonowaną, ponadto trenują o
rok dłużej od nas. Wynik meczu z Żyrardowem nie jest więc najważniejszy. Najważniejsze są ogromne postępy małych chłopców
z Komorowa, ich radość z gry, z trenowania, z licznych zawodów z drużynami z całego kraju. Teraz trwa proces szkolenia koszykarskiego rzemiosła i wynik jest sprawą
drugorzędną. Nie zmienia to jednak faktu,
że nasze liczne wygrane (w tym roku UKS
Komorów wygrał wszystkie zawody) bardzo
cieszą, a apetyt rośnie w miarę jedzenia...
Często padają pytania, skąd fenomen
tych małych chłopców z UKS Komorów,
którzy kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa.
Na pewno duże znaczenie ma fakt, że grupa
koszykarzy trenuje z pasją, że dzieci potraﬁą
przyjść na trening godzinę lub półtorej przed
treningiem i czekać na to, co lubią, na to czemu oddają się w pełni, że rodzice małych koszykarzy bardzo angażują się i wspierają nasz
zespół. Chłopcy podczas wakacji uczestniczyli w obozie – turnieju, na którym przez 12 dni
grali codziennie ze starszymi
Cd. str. 9

Komorowskie brylanty z Grzegorzem Tomaszewskim, trenerem

PUCHAR MŁODZIKÓW rocznik 1995 (minikoszykówka) TERMINARZ – II ETAP
GRUPA MISTRZOWSKA:
MKS Polonia Warszawa – KS Legion Legionowo
UKS Białołęka Warszawa – MKS Grójec
SKK Siedlce – UKS Komorów
MKS Jurand I Ciechanów – UKS 3 I Żyrardów
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UKS 3 I Żyrardów – MKS Polonia
KS Legion – UKS Białołęka
MKS Grójec – SKK Siedlce
UKS Komorów – MKS Jurand I
GRUPA DOLNA

II kolejka 22.03.

I kolejka 15.03.

MKS Grójec – MKS Polonia
UKS Komorów – UKS Białołęka
UKS 3 I Żyrardów – SKK Siedlce
KS Legion – MKS Jurand I

MKS MOS I Pruszków – UKS 40 Radom
UKS Pułaski Warszawa – MKS MOS II Pruszków

III kolejka 29.03.

MKS MOS II Pruszków – MKS MOS I Pruszków
MKS Jurand II Ciechanów – UKS Pułaski

II kolejka 22.03.

MKS Polonia – UKS Komorów
UKS Białołęka – UKS 3 I Żyrardów
SKK Siedlce – KS Legion
MKS Jurand I – MKS Grójec

III kolejka 29.03.
MKS MOS I Pruszków – MKS Jurand II Ciechanów
UKS Pułaski – UKS 40 Radom

REWANŻE
GRUPA MISTRZOWSKA:
V kolejka 19.04.
KS Legion Legionowo – MKS Polonia Warszawa
MKS Grójec – UKS Białołęka Warszawa
UKS Komorów – SKK Siedlce
UKS 3 I Żyrardów – MKS Jurand I Ciechanów

VIII kolejka 17.05.
MKS Polonia – UKS 3 I Żyrardów
UKS Białołęka – KS Legion
SKK Siedlce – MKS Grójec
MKS Jurand I – UKS Komorów
GRUPA DOLNA:

VI kolejka 26.04.

I kolejka 12.04.

MKS Polonia – MKS Grójec
UKS Białołęka – UKS Komorów
SKK Siedlce – UKS 3 I Żyrardów
MKS Jurand I – KS Legion

UKS 40 Radom – MKS MOS I Pruszków
MKS MOS II Pruszków – UKS Pułaski Warszawa

VII kolejka 10.05.

MKS MOS I Pruszków – MKS MOS II Pruszków
UKS Pułaski – MKS Jurand II Ciechanów

UKS Komorów – MKS Polonia
UKS 3 I Żyrardów – UKS Białołęka
KS Legion – SKK Siedlce
MKS Grójec – MKS Jurand I

Chłopcy podczas meczu

IV kolejka 12.04.

I kolejka 15.03.

II kolejka 19.04.

III kolejka 26.04.
MKS Jurand II Ciechanów – MKS MOS I Pruszków
UKS 40 Radom – UKS Pułaski

Uczniowski Klub Sportowy Komorów swoje mecze gra zawsze w niedziele o godzinie 15.30
(gdy mecz w terminarzu jest wyznaczony na czwartek, wówczas gramy go w najbliższą niedzielę
po tym czwartku). Zapraszamy!

SPORT

Michałowice mistrzem
powiatu w piłce ręcznej

Siatkówka:
– dziewcząt
Powiatowe rozgrywki w piłkę
siatkową dziewcząt
28 lutego w Pruszkowie w Szkole Podstawowej nr 8 odbyły się powiatowe rozgrywki w piłkę siatkową dziewcząt. Naszej drużynie kibicował gość honorowy wójt Gminy
Michałowice Roman Lawrence. Poziom za-

Roman Lawrence wraz z drużyną dziewcząt piłki siatkowej

Mistrzynie powiatu w piłce ręcznej

W ramach powiatowych rozgrywek w piłce ręcznej dziewcząt drużyna Szkoły Podstawowej z Michałowic wygrała z zespołem
z Pruszkowa 10 do 1 i z drużyną z Raszyna
19 do 0. Nasze zawodniczki uzyskały zatem
miażdżącą przewagą. Jest to zasługa tego,
że grały przebojowo i skutecznie.
Rozgrywki odbyły się 22 marca w hali
sportowej Zespołu Szkół w Michałowicach.
Zawody otworzył Roman Lawrence, wójt
Gminy Michałowice. Gościem honorowym
był prezes Szkolnego Związku Sportowego
p. Kowalczyk.
Reprezentacja dziewcząt z Michałowic
grała w następującym składzie: Zuzanna

Rycerska, Marta Szachowicz, Aleksandra
Kozera, Grażyna Łopata, Aleksandra
Rogalska, Julia Sierakowska, Aleksandra
Gawor, Ada Zahorodna, Kamila Ngo Van,
Żaneta Moskali, Katarzyna Wieciech,
Aleksandra Taras, Anna Jagielak.
Dziewczęta odebrały dyplomy i puchar.
Teraz przygotowują się do rozgrywek
międzypowiatowych, które odbędą się
w Sochaczewie. Opiekunem zwycięskiej
drużyny jest Elżbieta Kwiatkowska.

Gratulujemy!!!

wodów był bardzo wysoki. Nasze dziewczęta
walczyły dzielnie i chociaż nie zajęły punktowanego miejsca, były usatysfakcjonowane,
że to właśnie one reprezentowały Gminę.

Podczas meczu

– i chłopców
Znowu najlepsi

Komorowskie brylanty
czołowymi klubami z całej Polski to też wpłynęło na ich postępy.
Komorowskie brylanty – faktycznie trudno
nazwać te dzieci inaczej, jeśli przyjdzie się na
ich mecz i zobaczy, z jaką pasją i determinacją

Chłopcy grają w koszykówkę z determinacją i pasją

(Cd. ze str. 8)

grają w koszykówkę oraz jakie umiejętności
posiadają. Takiej drużyny w historii Komorowa nigdy nie było w jakiejkolwiek dyscyplinie.
Po obozie zimowym chłopcy z Komorowa
grali mecz ligowy z drużyną z Radomia. Kiedy rok temu na pierwszym w życiu turnieju
przegraliśmy z Radomiem pięcioma punktami, wówczas żaden z chłopców nie marzył nawet, że 9 miesięcy później w oﬁcjalnym meczu ligowym pokonamy zdecydowanie drużynę z Radomia. Teraz pokonaliśmy ich dwa
razy: w Radomiu 69:28 a następnie we wspomnianym meczu w Komorowie po obozie zimowym aż 103:18. W czwartek, 29 marca,
chłopcy jadą na turniej do Elbląga.
Grzegorz Tomaszewski
trener chłopców z UKS Komorów

Reprezentacja chłopców ze Szkoły Podstawowej w Komorowie zajęła znowu pierwsze miejsce w Mistrzostwach Gminy Michałowice w piłce siatkowej chłopców szkół
podstawowych. Pokonali szkołę z Michałowic
w setach: 2:1, a szkołę z Nowej Wsi 2:0. Rozgrywki odbyły się 19 lutego. Wcześniej reprezentacje szkoły w Komorowie odniosły zwycięstwa w koszykówce i piłce nożnej (pierwsze
miejsce w gminie i trzecie w powiecie).
W Mistrzostwach Powiatu Pruszkowskiego szkoła w Komorowie pokonała szkołę
nr 4 z Piastowa, ale nieznacznie uległa w tiebreaku szkole nr 8 z Pruszkowa (jak się później okazało zdobywcy pierwszego miejsca).
Po zwycięstwie nad SP Raszyn komorowianie zajęli znowu trzecie miejsce w powiecie.
Teraz czas na piłkę ręczną... zawody
gminne już w marcu.
Tomasz Lukowski
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SZKOLENIA

Warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zorganizował kolejne ważne przedsięwzięcie. Tym razem nie była
to wycieczka, festyn, bal czy ognisko, ale warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet, które właśnie utraciły pracę bądź od dłuższego czasu starają się ją zdobyć.
Grupa kobiet rozpoczęła zajęcia 28 lutego 2007 roku pod fachowym okiem psychologa i pracownika socjalnego. Przygotują one uczestników w zakresie skutecznych metod poszukiwania i utrzymania
pracy, a także wzmocnią poczucie własnej
wartości.

Spotkania rozpoczynają się w każdą środę o godzinie16.30 w budynku Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przygotowany program stawia sobie między innymi następujące cele:
1. Nabycie przez uczestników większej pewności siebie, wiary w siebie i we własne

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

możliwości, umiejętności korzystania
z własnych zasobów.
Zdobycie informacji na temat sposobu
i miejsca umieszczania ofert pracy.
Poznanie zasad czytania oferty, sporządzania własnej oferty pracy.
Poznanie zasad pisania życiorysu zawodowego.
Poznanie zasad pisania listów motywacyjnych, podania o pracę.
Rozwijanie umiejętności – autoprezentacja.
Nabycie umiejętności prowadzenia rozmów kwaliﬁkacyjnych.
Poznanie podstawowych technik „mowy
ciała”.

Tego typu inicjatywa jest nowym wyzwaniem przede wszystkim dla odbiorców
projektu. Jeśli taka forma pomocy zostanie
przyjęta przez naszych mieszkańców z zainteresowaniem, być może takie inicjatywy
będą podejmowane częściej.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z panią Magdaleną Żurawską, pracownikiem socjalnym GOPS, pod numerem telefonu: 022 758 27 93.
Pracownicy GOPS

Warsztaty rozwoju osobistego

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kurs komputerowy cieszy się dużym powodzeniem

Na naukę nigdy nie jest za późno
W tegorocznym programie Uniwersytetu Trzeciego Wieku wiodącym przedsięwzięciem jest kurs komputerowy.
Wzbudził on powszechne zainteresowanie. Z Michałowic zgłosiło się ponad 90
osób, z Komorowa około – 60, a z Nowej
Wsi – 20 soób.
Dzięki uprzejmości dyrektorów szkół
uczestnicy uzyskali dostęp do pracowni
komputerowych.
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Umożliwia to sprawne przeprowadzenie
kursu, zapewnia dostęp do komputera każdemu szkolącemu się. Ma to jeszcze jeden ważny walor. Otóż, jak stwierdzają sami uczestnicy kursu, po raz pierwszy mają możliwość
przekonania się, w jakich warunkach ich dzieci
czy wnuki uczą się w naszych szkołach.
Jak powiedział wykładowca-informatyk
Marcin Walichnowski: - Na kurs zgłosiły się
osoby, które wcześniej nie obsługiwały komputera lub robiły to okazjonalnie. Przydałoby
się zatem więcej niż 5 spotkań; bowiem należy
ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Większość ma dostęp do komputera, np. w pracy,
u wnuków. Zajęcia traktują bardzo poważnie.
Najważniejsze, iż oswajają się ze sprzętem,
przestają bać się klawiatury, myszki…
Oprócz kursu komputerowego odbyły się wykłady z proﬁlaktyki chorób układu
moczowego.
Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład o pielęgnacji działki na wiosnę.
W dalszym cyklu zajęć przewiduje się
wykłady z dziedziny prawa spadkowego oraz
zajęcia plastyczne.
J.W.K.

Na kurs komputerowy zgłosiło się ponad 170 osób

Pierwsze kroki nie są łatwe

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Warto przeczytać
Zapraszamy i zachęcamy Państwa do korzystania z bibliotek gminnych. Tym razem prezentujemy wybrane nowości wydawnicze, które na początku marca pojawiły się na półkach w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie.
„Lala”
Jest rok 1919.
W Kielcach przychodzi na świat dziewczynka. Roztargniona
rodzina przez pięć lat
nie może się zebrać,
aby nadać jej imię.
Mówią o niej „Lalka”, „Laleczka”, „Lalunia”. W końcu rodzice wywiązują się ze swojego obowiązku,
jednak dziewczynka na zawsze już pozostaje
Lalą. W powieści Jacka Dehnela imię bohaterki nabiera jednak dodatkowych znaczeń.
Z jednej strony jest wyrazem czułości, jaką
przez całe życie otaczana była przez bliskich,
z drugiej zaś metaforą jej starczego bezwładu
i zdziecinnienia, powolnego zapadania w letarg, którego jesteśmy świadkami w ostatniej
części utworu. Rozpięta pomiędzy tradycją
rodzinnej sagi, biograﬁi, powieści o dojrzewaniu i wywiadu-rzeki „Lala” jest historią
kobiety, która wbrew temu, co nieustannie
powtarzała, zawsze miała więcej rozumu
niż szczęścia. Dzięki temu udało jej się dokonać rzadkiej sztuki - przeżyła bezpiecznie
i względnie pogodnie najokrutniejsze chyba stulecie w historii Europy. Perspektywa
wkraczającego w dorosłość wnuka, z której
śledzimy dawne i obecne losy bohaterki, dodaje książce specyﬁcznego uroku.
„Przesunąć horyzont”
Śmiało
można
powiedzieć,
że „Przesunąć horyzont” to książka odsłaniająca
oblicze
Martyny, jakiego publiczność
jeszcze
nie zna. To przejmująca opowieść o pokonywaniu własnych
słabości, o walce z cierpieniem i bólem, pilnie skrywanej na użytek telewizyjnego show.
Jak słusznie zauważył „Super Expres”,
jest to „intymny dziennik z wyprawy”.
Główny wątek książki stanowi opowieść
o wspinaczce na Mount Everest, jest ona
jednak osią, wokół której Martyna buduje
wyznania dotyczące swojego życia, a szczególnie kilku dramatycznych zdarzeń (takich
jak np. wypadek samochodowy na Islandii
i wizja kalectwa, jaka zajrzała jej w oczy).
Wejście ma Mount Everest ma więc w tej
książce wymowę symboliczną i stanowi budujące przesłanie dla wielu ludzi pokonanych przez los.

„Syberia. Wyprawa
na biegun zimna”
Publikacja opisuje wyprawy autora
w 1989 roku. Obok
wątków i opisów krajoznawczo-przyrodniczych pojawiają się
też reﬂeksje związane z osobistymi doświadczeniami podróżników.
„Hania Humorek.
W osiem i pół dnia
dookoła świata”
Hania Humorek
jest jedyna w swoim rodzaju i taką
siebie lubi. Pewnego dnia poznaje
inną trzecioklasistkę, która również
nazywa się bardzo oryginalnie: Mania Pisania. Co gorsza, tak samo jak Hania podziwia pewną
lekarkę, Mania pragnie stać się taka jak
Nellie Bly, pierwsza kobieta reporter. Mania tak bardzo przypomina Hanię, że można by ją uznać za klona... Czy Mania staje
się najlepszą przyjaciółką, czy najgorszym
wrogiem Hani? Hania Humorek napotyka
wiele przeszkód na swej drodze do przyjaźni, gdy jej klasa rozpoczyna podróż dookoła świata, poznając po drodze obyczaje
różnych krajów - od Jemenu i mycia zębów
za pomocą patyczka po Włochy i „taniec
pająka”. Wielbiciele Hani będą się świetnie bawić, czytając o jej przygodach, i razem z nią się ucieszą, kiedy wreszcie opanuje sztukę nawiązywania nowych przyjaźni i podtrzymywania istniejących.
„Mój ojciec Paweł
Jasienica”
Splot okoliczności, w wyniku których
w Trzeciej Rzeczypospolitej nie ukazują się książki Pawła Jasienicy, skłonił
mnie do tego, że ja,
jedyna córka, postanowiłam spisać
zapamiętane wydarzenia. Wydaje mi się,
bowiem ważne i istotne przedstawienie
go nie tylko jako pisarza, ale także jako
człowieka i ojca. Przy okazji podejmuję
próbę wyjaśnienia spraw, których on wyjaśnić nie mógł i nie zdążył.

„Małżeństwa
królewskie.
Jagiellonowie”
To pierwszy opis
dziejów miłości małżeństw
wszystkich
władców Polski. Autor podjął się ogromnego trudu zbadania
związków i uczuć
koronowanych par.
Przedstawił w ten sposób historię Polski
z zupełnie nowej, innej, choć równie ważnej
strony - poprzez historię związków małżeńskich i uczuciowych władców.
„Matylda i Maks”
Opowieść o przyjaźni
dziewczynki
i jej wiernego psa
Maksa. Towarzyszy
on Matyldzie nie tylko w codziennych zabawach, ale także
w wakacyjnych wycieczkach. Przeżywają razem wiele przygód, a Maks ratuje
swoją panią z niejednej opresji.
„Felix, Net i Nika oraz Pałac Snów”
Gdzie traﬁamy, gdy zasypiamy? Zastanów się dobrze, czy na pewno chcesz się tego
dowiedzieć?
Czy starczy ci odwagi, aby razem z Felixem, Netem i Niką rozwiązać zagadkę ogarniającej Warszawę epidemii senności, odkryć kim jest śledzący bohaterów płaszczak
i dokąd zmierza czarna karoca?
Nie obawiaj się – senna rzeczywistość
polskiego gimnazjum przyprawi cię nie tylko o dreszczyk strachu, ale też rozbawi. Kto
kogo kocha, kto oszukuje i czym u diabła
jest ta bekonia?
Bądź pewien – nie zaśniesz, dopóki
nie skończysz czytać „Pałacu Snów”.
„Dwa życia, dwie miłości”
Lili, młoda Amerykanka, po raz pierwszy zobaczyła Mary Kingsley w książce o wielkich odkrywcach: ta Angielka pod koniec XIX
wieku podróżowała po Afryce. Chcąc napisać
o niej sztukę, Lili zagłębia się w dzieje swojej
bohaterki i jej czasy. Mary nie poszła do szkoły,
choć była zdolniejsza od brata, a za mąż mogła
wyjść tylko za mężczyznę wyznaczonego przez
ojca. Lili odebrała staranne wykształcenie
i męża wybrała sama. Obie, niezwykle utalentowane, musiały jednak walczyć o siebie i swoje miejsce w życiu, i obie,
Cd. str. 15
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Ewa Woydyłło
Sport
z trzech takich lodowisk w aglomena spotkaniu w Komorowie Jedno
racji warszawskiej – oficjalne otwarcie
obiektu sportowego w Michałowicach
5 marca, Ewa Woydyłło, doktor psychologii, terapeutka przyjechała do Komorowa na wieczór promujący jej najnowszą
książkę zatytułowaną „My rodzice dorosłych dzieci”. Okazało się, że chętnie rozmawiamy o wychowaniu dzieci i relacjach
rodzic – dziecko. Sala kawiarni Art Cafe
wypełniona była po brzegi. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie K40.
Edyta Woydyłło wśród czytelników

Wśród publiczności przeważały kobiety, które chyba w większym jednak stopniu czują się
odpowiedzialne za wychowanie swoich dzieci. I one z wielkim zaangażowaniem i szczerością
pytały, o to z czym same nie potraﬁą sobie poradzić.
BIZ

Koncert zespołu FREE-DOM
w Komorowie
W piątkowy wieczór, 26 stycznia, wielu komorowian wybrało się na koncert jazzowy, który odbył się w Oberży u Michała
w Komorowie. Koncertował tam zespół
FREE-DOM. Imprezę zorganizował Jacek
Knadel, w imieniu wójta Gminy Michałowice Romana Lawrenca.
Jacek Knadel przywitał zebraną publiczność, wyraził nadzieję, że planowana seria
koncertów jazzowych przypadnie do gustu
komorowskiej publiczności. Przypomniał, że
Gmina organizuje także koncerty muzyki poważnej, popularnej oraz muzyki kameralnej.
Koncert zespołu FREE-DOM był dobrym początkiem popularyzowania muzyki
jazzowej w naszym środowisku. Już niebawem usłyszymy muzykę jazzową w wykonaniu innych zespołów. Jest szansa, że również
one zyskają zainteresowanie, ponieważ zgro-

madzona w piątek publiczność nie sprawiała
wrażenia przypadkowej. Ponadto warto odnotować, że dość licznie przybyła młodzież w
wieku gimnazjalno-licealnym, a także nieco
ich starsi koledzy. To dobry znak.
BIZ

Zespół FREE-DOM

Otwarcie lodowiska w Michałowicach

W sobotę, 6 stycznia, czyli w święto Trzech
Króli, został oﬁcjalnie otwarty obiekt sportowy przy Zespole Szkół w Michałowicach.
Składa się on (przypomnijmy to wszystkim mieszkańcom naszej gminy) z: tartanowej bieżni, boiska do piłki ręcznej, boiska do
siatkówki oraz koszykówki, kortu tenisowego, a także sztucznego lodowiska.
Obiekt ten oddawano do użytku stopniowo. Ostatnim etapem było przyjęcie od ﬁrmy budującej ten obiekt, lodowiska. A stało
się to nieoﬁcjalnie jeszcze przed świąteczną przerwą dla uczniów. – Kiedy 22 grudnia
2006 r., a więc ostatniego dnia nauki, uczniowie dowiedzieli się, że lodowisko jest gotowe,
jeździli na łyżwach nawet 4 godziny – opowiadała Bogumiła Staniaszek, dyrektor gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego w Michałowicach. – Pod koniec ubiegłego roku
najbardziej pożądanym prezentem od Mikołaja oraz pod choinkę były buty z łyżwami.
Ten obiekt sportowy powstał dzięki wielu
latom starań i pracy wójta Gminy oraz rady
Gminy – takich radnych jak: Piotr Hoser,
Bolesław Kuss, Sławomir Walendowski, Jacek
Sierak, Paweł Zacny. Wielkie zasługi i serce
w budowę tego tak nadzwyczaj potrzebnego
obiektu sportowego dzieciom i młodzieży
z Michałowic, Opaczy i Reguł włożył zastępca
wójta Gminy – Justyn Kwietniak.
Stanisław Szałapak

Dzień Kobiet w Nowej Wsi
W czwartek, 8 marca, w świetlicy w Nowej Wsi zebrali się członkowie Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła nr 9. W ten sposób świętowali oni Dzień
Kobiet.

Dzień Kobiet
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Już przed godziną 16 świetlica wypełniła
się gośćmi. Przybyły 32 panie i 8 panów. Od
samego początku zapanowała przyjazna
atmosfera. Rozbrzmiewał wesoły gwar, a w
powietrzu unosił się zapach przygotowanych
słodkości. Wszystkich uroczyście powitała

sołtys Jadwiga Bazga oraz członek Zarządu
Rady Sołeckiej Henryk Mączyński. Aby
tradycji stało się zadość, mężczyźni wszystkim
swoim koleżankom wręczyli tulipany.
Anna Tyszko

ZA NAMI

Zawody modeli samochodowych
Hala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi, 17 i 18 lutego przyciągnęła entuzjastów szybkich samochodów. Chodzi oczywiście o modele najsłynniejszych firm, napędzane silnikami elektrycznymi.
Jak przystało na poważne zawody, sama
hala została odpowiednio do nich przygotowana.
Dzięki zaangażowaniu wójta, wspólnie
ze szkołą została zakupiona wykładzina, która pokryła parkiet sali. Warto zaznaczyć, że
wykładzina ta umożliwi wykorzystanie hali
sportowej nie tylko dla potrzeb zawodów,
ale i innych imprez.

W pomieszczeniach przy hali zorganizowano stanowiska obsługi technicznej. Tutaj
modelarze przygotowywali swoje maszyny
do kolejnych biegów.
Do późna wieczorem odbywała się zacięta
rywalizacja w poszczególnych klasach modeli.
Należy cieszyć się, że zawody obserwowała liczna grupa młodych ludzi, która razem
z rodzicami kibicowała zawodnikom.

Były to już trzecie zawody tego typu zorganizowane na terenie Gminy. Poprzednie odbyły się w Michałowicach oraz Komorowie.
Miejmy więc nadzieję, że jeżeli utrzyma się zainteresowanie tą formą aktywności
to, być może, przy każdej ze szkół powstanie
koło zainteresowań propagujące taką formę,
jakże pożytecznej, zabawy.
J.W.K

Adrianna Godlewska-Młynarska
śpiewała piosenki francuskie
22 lutego, w czwartek, Adrianna Godlewska-Młynarska wystąpiła przed publicznością w Komorowie. W sali Oberży u Michała artystka zaśpiewała między innymi piosenki, które dziś stanowią kanon piosenki francuskiej. Na pianinie grał Andrzej
Kłoczyński.
Recital był zatytułowany „Piosenki francuskie i nie tylko”. Adrianna Godlewska-Młynarska zaśpiewała największe szlagiery, między innymi piosenkę z repertuaru Edith Piaf
zatytułowaną „Kochankowie jednego dnia”,
„Gdy w Paryżu znajdziesz się”, „Nie mówię,
że jest mi źle”, „Niezrównany świat, ten nasz
Montparnasse” czy wreszcie światowy przebój „C’est si, si bon”. Artystka zaprezentowała też kilka polskich piosenek, do których słowa, w większości, napisał Wojciech Młynarski.

I choćby „By rzucić to wszystko” czy „Bo cudownie się zdarzyło, że przyjaciół tyle przybyło”. I rzeczywiście było cudownie, bo na występ Adrianny Goglewskiej-Młynarskiej przybyło może nie grono, ale kilka osób, z którymi
artystka zna się i przyjaźni od przeszło 30 lat.
Bo wszyscy komorowianie przecież wiedzą,
że Wojciech Młynarski w Komorowie spędził
swoje dzieciństwo oraz młodość i do dziś stoi
jego rodzinny dom.
BIZ

Adrianna Godlewska-Młynarska

O tej wiośnie każde serce śni…
„Rewia w Ciotkogrodzie, międzywojenne piosenki podwórkowe oraz fragmenty tekstów Juliana Tuwima” – to spektakl słowno-muzyczny, na który Stowarzyszenie K40 zaprosiło mieszkańców Komorowa i naszej gminy 21 marca, czyli pierwszego dnia wiosny. Wykonawcą był Teatr Proscenium z Krakowa. Oberża u Michała, gdzie odbyło się przedstawienie, wypełniona była po brzegi.

Aktorzy Teatru Proscenium podczas spektaklu

Aktorzy z krakowskiego teatru przyjechali do Komorowa już po raz kolejny.
Wcześniej prezentowali spektakle według
prozy Stanisława Ignacego Witkiewicza i
Mirona Białoszewskiego. Aktorzy: Beata
Wojciechowska, Ziuta Zającówna, Jacek
Joniec i Piotr Pułka (akompaniament) zaprezentowali piosenki podwórkowe z okre-

su dwudziestolecia międzywojennego, a także teksty Juliana Tuwima, które świetnie oddawały wiosenny nastrój. Przykładem może
być choćby piosenka, którą aktorzy zaśpiewali wraz z publicznością:
Szczęście nasze znów odżyje wiosną,
Powrócą znowu pełne słońca dni,
Smutki znów odejdą w cień, jasny będzie
każdy dzień,
O tej wiośnie każde serce śni…
Był to wieczór niebywale uroczy i nastrojowy. A wypełniły go piosenki, które poruszają prostotą, nostalgią i humorem… „Każdy
człowiek może przyprowadzić kobietę, każda kobieta dziecko, każde dziecko psa, każdy
pies szczeka…”, czyli był to klimat podwórkowych piosenek i tekstów kabaretowych
Skamadrytów. Premiera tego przedstawienia
odbyła się w Krakowie w 2005 roku.

I choć pogoda tego dnia nie dopisała (padał deszcz), to jednak wiele osób przyszło do
Oberży. Jest już chyba tradycją, że tu odbywają
się naprawdę znakomite imprezy. Wydaje się
jednak, że nie wszyscy doceniają wysiłek organizatorek. Trudno było bowiem utrzymać ciszę
wśród gości restauracyjnych Oberży. A szkoda, bo zarówno aktorzy, jak i publiczność czuli
dyskomfort podczas trwania spektaklu.
Na zakończenie, jak przystało na pierwszy dzień wiosny, aktorzy zostali obdarowani
najbardziej wiosennymi kwiatami – tulipanami, które dla artystów oﬁarowała właścicielka kwiaciarni Elżbieta. Spektakl odbył
się dzięki wsparciu ﬁnansowemu Romana
Lawrence’a, wójta Gminy, a także Krzysztofa Pruszyńskiego, właściciela ﬁrmy Blachy-Pruszyński.
Beata Izdebska-Zybała
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Spotkanie trzech poetów w Michałowicach

„Z obłoków na ziemię”
„Literatura jest najważniejszą sztuką, a poezja stoi na czele literatury. Jak ktoś tego nie rozumie, to jest ułomny”.
wykreowaną w widowisku jest ksiądz poeta
Twardowski, w którego rolę wcielił się Jan
Nowicki. Jak wielokrotnie pisali recenzenci
o tym artystycznym przedsięwzięciu, tematem jest rozmowa z Bogiem o przemijaniu,
prawdzie, miłości, miłosierdziu i wierze.
Nie miejsce i pora, by przeprowadzić
gruntowną analizę spektaklu, podpowiedzmy
jednak, w którym kierunku zmierzała interpretacja Nowickiego. Najpierw na ludzki los
Nowicki patrzy z dalekiej perspektywy, posługując się w tym celu wierszem Leśmiana:
LUDZIE
Publiczność podczas spektaklu

W niedzielę, 11 marca w kościele w Michałowicach, po wieczornej mszy odbył się
spektakl poetycko-muzyczny zatytułowany.
„Z obłoków na ziemię”.
Jak w słowie wstępnym do spektaklu powiedział Jacek Knadel, specjalista ds. kultury z referatu kultury - w michałowickim kościele spotkało się trzech poetów: poeta-notariusz, czyli Bolesław Leśmian – jeden z najwybitniejszych polskich artystów, jakich wydała Polska; poeta-ksiądz – Jan Twardowski
oraz poeta-aktor – Jan Nowicki.
Wiersze Leśmiana, ks. Twardowskiego
oraz swoje wybrał, spektakl wyreżyserował
oraz w charakterze recytatora wystąpił znany aktor Jan Nowicki (Nowicki, jako aktor
teatralny został wychowany na prozie Dostojewskiego, a jako aktor ﬁlmowy wystąpił
w ok. 100 ﬁlmach, np. niezapomniana tytułowa rola w ﬁlmie „Magnat” wyreżyserowanym przez Filipa Bajona).
Muzykę specjalnie dla spektaklu skomponowali i wykonali: Marek Stryszowski (wokal, saksofon), Cezary Chmiel (instrumenty klawiszowe) i Krzysztof Bodzoń

Szli tędy ludzie biedni, prości –
Bez przeznaczenia, bez przyszłości,
Widziałem ich, słyszałem ich!...
Szli niepotrzebni, nieprzytomni –
Kto ich zobaczy - ten zapomni.
Widziałem ich, słyszałem ich!...
Szli ubogiego brzegiem cienia –
I nikt nie stwierdził ich istnienia.
Widziałem ich, słyszałem ich!...
Śpiewali skargę byle jaką
I umierali jako tako...
Widziałem ich, słyszałem ich!...
Już ich nie widzę i nie słyszę –
Lubię trwającą po nich ciszę.
Widziałem ją, słyszałem ją!...

Po wędrówce pokoleń w czasie pozostaje
cisza: Lubię trwającą po nich ciszę.
Widziałem ją, słyszałem ją!...
W tej ciszy, głośniejszej niż muzyka, w
tej próżni kosmosu istniejemy dzięki miłości do bliźnich, do Boga oraz do przyrody. Stara się nam wytłumaczyć to ks. Twardowski.
Do jego najbardziej znanych słów:

dodajmy jeszcze jeden wiersz:
NIE TYLKO MY

(kontrabas). Zabrzmiały dźwięki wywodzące się z partytur Mozarta i Bacha, ale dominował jazz – co dało niezwykle interesującą
mieszankę brzmień od klasycznych z odległej przeszłości po nowoczesne.
Podmiotem lirycznym wyboru wierszy
przygotowanych do spektaklu, tj. postacią
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Po zakończeniu spektaklu – gospodarz
poetyckiej imprezy - ks. proboszcz Leon Firlej wspominał swoje studia w seminarium:
– Mistrzu słowa, panie Janie, kiedy siedział pan przy stole, przypomniałem sobie
wykładowcę Jana Twardowskiego, jak 40 lat
temu siedząc przy stoliku uciszał nas, studentów teologii.
– Z ust pana padło pytanie, które zadał ks.
Twardowski: jak daleko odeszliśmy od kubka
(kubek z rączką opisany w wierszu Twardowskiego)? …, jak daleko odeszliśmy od siebie.
Wy, artyści daliście nam lekcję, co trzeba robić, byśmy nie oddalali się od pana Boga i od
siebie. Co należy robić, by w tej ciszy człowiek
mógł żyć lepiej, w serdecznej atmosferze.

Kolejne pokolenia umierają „jako tako”,
czyli w życiu doszli do czegoś: do ładu moralnego, obdarzali innych uczuciem, sami
czerpali z uczuć innych, odchodzili w wieczność, w ciszę spełnieni uczuciowo.

UCZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI,
TAK SZYBKO ODCHODZĄ

Spektakl „Z obłoków na ziemię”

a my tak czulimy się do Boga
jakby On miał nas tylko kochać na świecie

Czytamy - Bóg tak umiłował świat...
a więc nie tylko ludzi
ale i pliszkę
odymioną pszczołę
jeża eleganta wprost spod igły
nawet muła ni to ni owo
bo ani to koń ani osioł
(żal że go człowiek stwarzał
żyje jak kawaler co się nie rozmnaża)
gruszę co kwitnie zaraz przed jabłonią
liście konwalii prawie bez ogonka
cielę co za matką się wlecze

Jan Nowicki w roli ks. Twardowskiego

Po spektaklu dziennikarzowi www.michalowice.pl Jan Nowicki powiedział:
– Ten wiersz o ciszy, o którym mówił ks.
proboszcz Leon Firlej, to jest mój wiersz
(wiersz Nowickiego o ciszy – przyp. red.).
– Poezji, wydawałoby się, że sztuki elitarnej – przyszło posłuchać mnóstwo ludzi.
Kościół w Michałowicach był pełny. Mieszkańcy Gminy Michałowice najwyraźniej rozumieją, iż wiersze są potrzebne
Czym jest poezja wg Jana Nowickiego,
aktor odpowiedział:
– To jakby mnie pan pytał, dlaczego warto oddychać. Literatura jest najważniejszą
sztuką, a poezja stoi na czele literatury. Jak
ktoś tego nie rozumie, to jest ułomny.
Tekst i zdjęcia:
Stanisław Szałapak

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Warsztaty twórcze
dla dzieci z naszej Gminy
W naszej Gminie działa kilka organizacji pozarządowych. Tym razem prezentujemy
stowarzyszenie, które w lokalnym środowisku
jest świetnie znane, działa na terenie Komorowa i okolic. Chodzi o Stowarzyszenie K40,
które jest społeczną organizacją pozarządową działającą w gminie Michałowice od sierpnia 2004 roku. K40 organizuje imprezy o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, a także pikniki rodzinne, koncerty i spektakle teatralne. Prowadzi akcje charytatywne wspierające potrzebujących z naszej gminy. Działa
na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi
i niepełnosprawnymi umysłowo. Członkinie
Stowarzyszenia K40 wydają lokalne, bezpłatne czasopismo „K jak Komorów”.
Stowarzyszenie K40 współpracuje ze
szkołami w Komorowie i Nowej Wsi. Na

rzecz dzieci i młodzieży prowadzi warsztaty
twórcze, które ﬁnansowane są dzięki dotacjom gminnym i wkładom sponsorów (m.in.
Blachy-Pruszyński). W tym roku szkolnym
zrealizowane jeszcze zostaną następujące
zajęcia:
warsztaty autorskie – przeznaczone dla klas
V i VI SP, oraz gimnazjum;
terminy – 10 marca, 24 marca, 14 kwietnia
Nowa Wieś – godz. 10.00
Komorów – godz. 12.30
warsztaty wokalne – przeznaczone dla klas
IV – VI SP i gimnazjum,
terminy - 17 marca, 31 marca, 15 kwietnia,
21 kwietnia,
Komorów – godz.11.00
warsztaty teatralne – dla klas IV-VI SP i
gimnazjum;

Członkinie K40 z Danielem Olbrychskim

terminy – 11 marca,
Komorów – godz.11.00
warsztaty cyrkowe – dla klas IV-VI SP;
terminy – 25 marca;
Komorów – godz.13.00
Warsztaty są bezpłatne dla uczestników.
Więcej informacji na temat działalności
Stowarzyszenia K40 znajduje się na stronie internetowej: www.k40.org.pl

KULTURA

Rodzinny piknik integracyjny
Stowarzyszenie K40 zaprasza 20 maja
2007 roku na rodzinny piknik integracyjny. Zostanie on zorganizowany we współpracy z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich. Odbędzie się on na terenie Ośrodka
Rehabilitacji Olimpijczyków i Paraolimpijczyków w Michałowicach, przy ulicy Kościuszki 5.
Celem imprezy jest integracja z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo i ruchowo. Gościem

specjalnym imprezy będzie Anna Dymna, aktorka, założycielka fundacji „Mimo wszystko”, która opowie o swojej działalności i podopiecznych,
z którymi pracuje.
Wychowankowie Ośrodka SzkolnoWychowawczego z Pruszkowa przedstawią
spektakl teatralny oraz zatańczą break dance.
Dzieci zabawiać będzie Hugo – sympatyczny
troll, bohater animowanego ﬁlmu i programu
w TV Polsat.

Członkowie Towarzystwa Olimpijczyków
przygotują atrakcje sportowe, m.in. pokaz
szermierki na wózkach i walki bokserskie.
Działalnością statutową Stowarzyszenia
K40 jest właśnie organizowanie imprez
charytatywnych.
Patronat nad majowym piknikiem objął
Roman Lawrence, wójt Gminy Michałowice.

Zapraszamy!

Zapraszamy na najbliższe imprezy kulturalne
W kwietniu planowany jest cykl koncertów pod tytułem „Muzyczny maj w Michałowicach”,
natomiast w bibliotece w Komorowie na początku maja odbędzie się cykl imprez zatytułowanych „W ogródku u Pani Marii”.
Dokładne terminy i programy imprez zamieszczane są na stronie internetowej Gminy.

Warto przeczytać

(Cd. ze str. 11)

dziwnym zrządzeniem losu, tylko na krótko
zaznały szczęścia... Historie dwóch, zdawałoby
się, całkiem różnych kobiet i ich rodzin autor
splata w niezapomnianą opowieść o spełnianiu marzeń, o ludziach, którzy są „przedziwną
mieszaniną czułości i przemocy”, i o tym, jak
trudno żyć „bez pocieszających obietnic i komfortu, dawanego przez czyjąś obecność”.
Wyboru książek dokonała
Katarzyna Walichnowska
podinspektor ds. informatyki.

Biblioteka im. Marii Dąbrowskiej

Kawiarenka Internetowa

w Komorowie
ul. Kraszewskiego 3, tel./fax 022 758 01 84
www.biblioteka-komorow.pl
Godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek: 12.00 – 18.00
wtorek: nieczynne
środa: 12.00 – 18.00
czwartek: 10.00 – 15.00
piątek: 12.00 – 18.00
sobota: nieczynne

w Gminnej Bibliotece Publicznej
im. Marii Dąbrowskiej
zaprasza internautów w godzinach:
poniedziałek: 12.00 – 19.30
wtorek: nieczynne
środa: 12.00 – 19.30
czwartek: 10.00 – 15.00
piątek: 12.00 – 19.00
sobota: 10.00 – 14.00
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INFORMACJE LOKALNE

POŻYTECZNE TELEFONY
URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 34

Rejon Pruszków: 022 738 23 00

sekretariat@michalowice.pl • www.michalowice.pl

Rejon W-wa (ul. Włodarzewska): 022 821 52 11

Wójt – 022 723 81 78
Z-ca Wójta – 022 723 93 31
Sekretarz – 022 723 88 02

POGOTOWIE GAZOWE
Awarie: 992
Braki w dostawie gazu: 022 758 85 46 w. 201

Skarbnik – 022 723 84 08
Rada Gminy – 022 723 93 38
Sprawy Obywatelskie – 022 723 87 55
Finanse i podatki – 022 723 84 08

OŚWIETLENIE ULICZNE
Konserwator oświetlenia: 022 720 39 07
Konserwacja na terenie Opaczy
cz. m. zasilanej przez Z.E. W-wa: 022 886 48 26

Inwestycje – 022 723 93 35
Ewidencja działalności gospodarczej – 022 723 93 45

AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 022 723 93 55

SUW Komorów 022 758 09 17,
tel. kom. 0-694 404 982; 0-694 404 983; 0-694 404 984

Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania
przestrzennego – 022 723 93 36
Geodezja, gospodarka gruntami, rolnictwo – 022 723 93 37
Kasa – 022 723 84 08
(czynna: pon. 9.30–12.00 i 13.00–16.00,
wt.-pt. 8.30–12.00 i 13.00–15.00)

Sieć wodociągowa na terenie Osiedla Michałowice
MPWiK Zakład Pruszków: 022 758 64 79 w. 53
PRZYCHODNIE LEKARSKIE
„Arka” – Komorów, ul. Berylowa 34, tel. 022 758 00 85
RES-MED – Michałowice, ul. Ludowa 7, tel. 022 753 04 04

POLICJA
Komisariat Policji w Regułach: 022 604 62 68, 022 753 40 45,
022 723 73 27, 022 723 41 70
(wszystkie telefony są czynne całodobowo)
Komenda Powiatowa: 022 758 60 81 do 85, 022 604 62 13
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W PRUSZKOWIE

Przychodnia Lekarska ZDROWIE – Komorów,
ul. Turkusowa 5, tel. 022 759 16 57
SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
FUNDACJI „NIEDŹWIEDŹ”
Pani Victorija Radulovic
Korabiewice 11, 96-122 Puszcza Mariańska,
tel. kom. 0-698 66 33 04, victorija@op.pl

Telefon alarmowy: 022 758 77 01
APTEKI
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 022 758 27 93
ZESPÓŁ OBSŁUGI
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
tel. 022 758 26 63
STAROSTWO POWIATOWE
tel. 022 738 14 00
Referat drogowy: 022 738 15 56, 022 738 15 57, 022 738 15 59

Zredagowała: Beata Izdebska-Zybała
e-mail: beataizdebska@w-n.pl
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„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
GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W MICHAŁOWICACH Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI
ul. Główna 52A, tel. 022 758 28 22
(dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00 – 19.00)

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

