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Witaj Maj, Trzeci Maj,
Wiwat wielki Kołłątaj!

Czas sołtysów

Dzień 3–go Maja jest świętem narodowym. A od uchwalenia Konstytucji 3–go Maja
minęło już ponad 200 lat, ale pamięć o tym wydarzeniu jest wciąż żywa. Mimo że
w Polsce uchwalono inne konstytucje, żadna nie została przez historię tak wysoko
oceniona. Jej powstanie było wynikiem wieloletniej pracy światłych obywateli, którzy podjęli się trudnej misji ratowania Ojczyzny przed ostatecznym upadkiem.

Jakie były losy Konstytucji 3–go Maja?
Konstytucja 3–go Maja została uchwalona
przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Była to pierwsza w
Europie i druga na świecie taka ustawa. Celem
uchwalenia Konstytucji 3–go Maja było zlikwidowanie wad systemu ustrojowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja wprowadziła
polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz
wzięła chłopów pod ochronę państwa.
Konstytucja zniosła bardzo uciążliwe instytucje – liberum veto i wolną elekcję, a wprowadzała dziedziczność tronu.
Zwolennicy Konstytucji, w obawie przed
groźbą użycia siły przez stronnictwo moskiewskie, przyspieszyli obrady nad dokumentem
o dwa dni (planowanym terminem był 5 maja
1791), korzystając z faktu, że główni oponenci nie powrócili jeszcze z wielkanocnej przerwy
świątecznej. Wielu posłów przybyło wcześniej w

tajemnicy, a miejsce obrad było strzeżone przez
Gwardię Królewską. Obrady Sejmu Wielkiego w
tym pamiętnym dniu 3 maja były burzliwe. Głos
w imieniu przeciwników Konstytucji zabrał poseł
Jan Suchorzewski, poplecznik ambasadora rosyjskiego i obrońca starego ładu, wywołując wrzawę. W końcu debatę przerwał król słowami „Kto
kocha Ojczyznę (...) żądać powinien jak najrychlejszego dokonania dzieła tego”. Konstytucja
została uchwalona tego samego dnia przytłaczającą większością głosów, co zostało owacyjnie
przyjęte przez tłum zgromadzony przed Zamkiem Królewskim.
Następnie Stanisław August Poniatowski wezwał wszystkich kochających ojczyznę, aby udali
się z nim do katedry św. Jana „na złożenie Bogu
wspólnej przysięgi i dziękczynienia”.
Konstytucja obowiązywała tylko przez rok,
zanim została obalona przez armię rosyjską i
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Krzysztof Grabka, zastępcą
Wójta Gminy Michałowice
Dnia 1 marca
2007 r. Wójt
Gminy Michałowice
swoim
Zarządzeniem
powołał Krzysztofa Grabkę na
stanowisko Zastępcy
Wójta
Gminy Michałowice.
Krzysztof
Krzysztof Grabka
Grabka od urodzenia jest mieszkańcem Opaczy Kolonii.
Jest absolwentem Politechniki Warszaw-

skiej, którą ukończył w 1980 r. z tytułem
mgra inż. W latach 1980–1981 pracował w Przemysłowym Instytucie Maszyn
Budowlanych na stanowisku konstruktora, w latach 1981–1983 w Fabryce Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych
MIFAM na stanowisku konstruktora, w
latach 1983–1992 prowadził własną działalność gospodarczą, a od 1992 do 2007
pracował w Spółdzielni Mieszkaniowej na
stanowisku dyrektora ds. inwestycji. Żonaty, 1 dziecko – syn Michał, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Czackiego
w Warszawie. Zainteresowania: ogród,
turystyka górska, motoryzacja.

Zakończyły się w naszej gminie wybory do rad sołeckich i na sołtysów. Trzy
ostatnie miejscowości wybrały swoich
przedstawicieli.
str. 2
Sport, sport, sport...

Maja Olszewska jest mistrzynią Polski w
pływaniu stylem grzbietowym, ten tytuł zachowuje od czerwca 2005 roku.
Chodzi do 5 klasy Szkoły Podstawowej
w Komorowie, trenuje 11 godzin tygodniowo.
str. 9
Spotkania wielkanocne emerytów

Spotkania wielkanocne emerytów w
naszej gminie to już tradycja. Uczestniczą w nich także przedstawiciele lokalnej władzy, z Romanem Lawrencem
na czele, a dzieci ze szkół występami
artystycznymi sprawiają, że robi się radośniej i przyjemniej...
str. 12
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Witaj Maj, 3 Maj...
(Cd. ze str. 3)
konfederację targowicką, w wyniku przegranej
w wojnie polsko–rosyjskiej w 1792 roku. Już w
styczniu 1793 roku Rosja i Prusy podpisały drugi
traktat rozbiorowy.
Wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja stały się tematem wielu dzieł
wybitnych polskich poetów i malarzy. Twórcy
poprzez przywoływanie w swych pracach okresu,
w którym Polacy byli zdolni do podjęcia heroicznych działań w celu obrony Rzeczypospolitej, odegrali ogromną rolę umacniającą poczucie
jedności narodowej, dającą nadzieję na odzyskanie niepodległości. Do najwybitniejszych dzieł
podejmujących tematykę należą: obraz Jana Matejki zatytułowany: „Uchwalenie Konstytucji 3
Maja”, dzieło autorstwa Jana Norblina: „Wieszanie zdrajców” oraz dzieło polskiego wieszcza
Adama Mickiewicza pt.„Pan Tadeusz”.
W okresie rozbiorów Polski i PRL pamięć o
Konstytucji 3 Maja umacniała poczucie patriotyzmu, przypominała o walce o niepodległość,
zagrzewała Polaków do walki o wolną i demokratyczną Ojczyznę. Wielkim miłośnikiem Konstytucji 3 Maja był papież Jan Paweł II (patron
wielu szkół), który w swoich homiliach często
przywoływał ideały majowej konstytucji.
Dla mnie Konstytucja 3 Maja jest wielkim
dziełem narodu polskiego, z którego, jako Polak, zawsze będę dumny. Dziś, kiedy wspominam tę historyczną ustawę, nasuwają mi się dwa
jej określenia: duma narodu i zarazem „ostatnia
wola i testament gasnącej ojczyzny”.
Michał Fudalej
konsultacja merytoryczna:
Janusz Kamiński – nauczyciel historii

Michał Fudalej jest uczniem V klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach.

Czas sołtysów, część druga
Zakończyły się w naszej gminie wybory do rad sołeckich i na sołtysów. Trzy ostatnie
miejscowości wybrały swoich przedstawicieli. I tak w Michałowicach Osiedlu, 30 kwietnia, na Przewodniczącą Zarządu Osiedla została wybrana Anna Popko, a do Zarządu
Osiedla weszli: Wojciech Gryko, Teresa Kaca, Maria Marczak, Michał Michalczyk,
Bożena Michalska, Jadwiga Mikołajczyk, Iwona Olewińska, Maciej Podemski i Beata
Rycerska. Natomiast sołtysem w Nowej Wsi został Marian Bośka, w radzie sołeckiej
zasiedli: Paweł Kordys, Jadwiga Bazga, Krzysztof Grobelny, Zbigniew Czerwiński i
Kazimiera Jasińska.
Aleksandra Warsztocka została nowym sołtysem w Pęcicach Małych. A do rady sołeckiej weszli: Wojciech Macutkiewicz, Tadeusz Stępień, Zdzisław Krupa, Sławomir
Gałka, Paweł Rajski, Grażyna Lebiedziewicz–Kachel i Paweł Grel.
Wybory w Michałowicach Osiedlu
Na zebranie wyborcze procentowo przyszło chyba najmniej mieszkańców ze wszystkich
miejscowości Gminy Michałowice, bowiem
uprawnionych do głosowania było 2247 osób,
a w wyborach wzięły udział tylko 44. Za to atmosfera dyskusji w niektórych momentach
okazała się bardzo spontaniczna. Na szczęście
emocje nie zdominowały spotkania. Konkurentem Anny Popko (lekarza), która wcześniej
była też przewodniczącą Zarządu Osiedla był
Maciej Podemski (doktor geologii). Ustępująca
przewodnicząca Zarządu Osiedla, Anna Popko
podsumowując kadencję, zaczęła od omówienia
tematu inwestycji, których nie udało się zrealizować, a mianowicie: budowy świetlicy, w której
miałaby siedzibę biblioteka i klub seniora; budowy parku oraz toru dla łyżworolek. Natomiast
przedsięwzięcia, które udało się zrealizować, to
budowa parkingów dla samochodów i rowerów,
budowa ścieżki rowerowej (w trakcie realizacji).
Wybudowano chodniki oraz progi spowalniające. – Dokonaliśmy przeglądu znaków zakazu
wjazdu na Osiedle – kontynuowała dr Popko.
Staraliśmy się brać udział w odbiorze prac wykonywanych przez ﬁrmy na rzecz Gminy.
Następnie Wójt Roman Lawrence odpowiadał na liczne pytania i poruszył między
innymi temat budowy świetlicy, parku oraz
toru dla deskorolek. Powiedział, że zmieniła się koncepcja. Najpierw postanowiono
zbudować boisko i sztuczne lodowisko. Natomiast w drugiej kolejności swietlicę. – Po
Wielkanocy na sesji Rady Gminy zajmiemy
się składaniem wniosków do funduszu norweskiego na dotację na rzecz budowy 4 placów zabaw i parku. Na budowę parku trzeba
1,7 mln zł Rada Gminy podjęła decyzję o

Piśmiennictwo:
1. Encyklopedia internetowa Wikipedia;
http://pl.wikipediaorg/wiki/Konstytucja_3–
go_maja
2. Jerzy Łojek: „Geneza i obalenie Konstytucji 3
maja”, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin; 1986
3. Adam Mickiewicz: „Pan Tadeusz we fragmentach z komentarzami” wybór Marek Piechota,
Wydawnictwo „Książnica”, Katowice; 1997
4. Waldemar Okoń: „Jan Matejko”, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław; 2001

Nowy Zarząd Osiedla w Michałowicach

2

budowie – nie skromnej świetlicy – ale porządnego ośrodka kultury na pustej działce
obok szkoły”. I dodał jeszcze, że: W pierwszej kolejności czeka nas poważna inwestycja
– rozbudowa przedszkola; prace mają trwać
do końca sierpnia. Pilnego remontu wymaga wiele dróg: Parkowa, Rynkowa... Na zebraniu wyborczym mówiono też o kolejnym
problemie, jakim jest skuteczne wyegzekwowanie zakazu wjazdu tirów na teren Gminy.
– Sprawą tą zajmiemy się na sesji Rady Gminy, na którą przyjdzie komendant powiatowej policji. – obiecał wójt. Wspomniał też, że
przestępczość w gminie w ciągu 4 lat zmniejszyła się o połowę, a prace nad zwiększeniem
bezpieczeństwa trwają. Zostanie założony monitoring, między innymi przy szkole w
Michałowicach. Poruszono też temat kolei
WKD i została podana informacja, że wspólny bilet sieciowy dla MZK i WKD zostanie
przedłużony do Opaczy. Trwają jednak negocjacje, by bilet taki obejmował dalsze stacje.
Wójt powiedział również, że za dwa lub trzy
miesiące na budynku urzędu gminy zostanie
założony monitoring natężenia hałasu samolotów i dzięki temu będzie można dyscyplinować pilotów, którzy latają zbyt nisko.
Wybory w Nowej Wsi
Na wybory przybyło 70 mieszkańców. Na
samym początku Jadwiga Bazga, sołtys kadencji 2003–2007 przedstawiła sprawozdanie z
działalności w minionym okresie. Przedstawiła
najważniejsze osiągnięcia, w których uczestniczyło sołectwo, mianowicie w kanalizacji ulic:
Głównej, Jesiennej, Kwiatowej, Brzozowej,
Gwiaździstej, Łąkowej, Jaśminowej, Orlej,
Wiosennej, Polnej, Magnolii, Stokrotek i Tuli-
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panowej, budowie trzech przepompowni ścieków; zamontowaniu progów spowalniających
na Wspólnej, Polnej i Kamelskiego, przeprowadzeniu odwodnienia wzdłuż kolejki WKD,
remoncie przedszkola,budowie hali sportowej, remoncie remizy OSP i przebudowie peronu WKD.
Jadwiga Bazga wyraziła również radość z
doskonałej współpracy sołectwa z władzami
Gminy Michałowice

Po wyborach w Nowej Wsi
Gromkie brawa, jakie otrzymała, były najlepszym dowodem sympatii i życzliwości mieszkańców. Słowa podziękowania do pani sołtys
skierował także wójt Roman Lawrence. Wskazał na ogromne zaangażowanie i troskę o rozwój
lokalnej społeczności. Rzeczywiście, postawa
Jadwigi Bazgi zasługuje na podziw i szacunek,
zwłaszcza że swoją funkcję pełniła przez 15 lat!
Następnie nadszedł już czas na wyłonienie kandydatów na stanowisko sołtysa. Zaproponowano
Mariana Bośkę oraz Jadwigę Bazgę. Dotychczasowa pani sołtys zrezygnowała jednak, pozostała
więc jedna kandydatura. Wyboru dokonywano
w głosowaniu tajnym. Uczestniczyło w nim 70

mieszkańców. Kandydata poparły 64 osoby i tym
samym Marian Bośka został sołtysem Nowej Wsi.
Natomiast do Rady Sołeckiej weszli: Paweł Kordys (52 głosy), Jadwiga Bazga (48), Krzysztof
Grobelny (45), Zbigniew Czerwiński (38) i Kazimiera Jasińska (31).
Wybory w Pęcicach Małych
Frekwencja wyborcza była podobna, jak
w całej gminie. Na zebranie wiejskie przyszło
25 osób dorosłych i 4 dzieci. Przyszły rodziny z
dziećmi, bo rodzice nie mieli z kim pozostawić
swych pociech. Dotychczasowy sołtys, Paweł
Rajski w swym sprawozdaniu zapoznał zebranych z działaniami w okresie sprawozdawczym. Zakończono rozpoczętą w 1998 roku
budowę chodnika w ul. Komorowskiej. Z uwagi na brak zgody mieszkańców musiano przeprojektować trasę chodnika. O rozpoczętej w
roku ubiegłym kanalizacji Pęcić Małych i kontynuowaniu tego zadania w roku bieżącym. O
prowadzonej kontroli odpadami komunalnymi. Rekonstrukcji ulicy Leśnej po kanalizacji.
O zagospodarowaniu terenu wokół zalewu.
O zakupie od SGGW gruntu koło zalewu dla
gminy na cele rekreacyjne. Dalej sołtys relacjonował o zamierzeniach budowy boiska na
końcu ulicy Brzozowej. Na zadane pytanie dotychczasowemu sołtysowi – dlaczego bez konsultacji z mieszkańcami włączono prywatne
drogi na stan dróg gminnych odpowiedział
wójt, zgodnie z kompetencjami.
Na pytanie dotyczące dopłat do ogrzewania gazem domów odpowiedział wójt,
powiedział, że gazem ogrzewają bogaci, a
węglem biedni. Temat dopłat za ogrzewanie
domów gazem jest rozważany przez gminę.

Zabronione jest spalanie tworzyw sztucznych i innych odpadów. Dopuszczalne jest
spalanie węgla, koksu i drewna.

Nowa sołtys i Rada Sołecka w Pęcicach Małych
Jednocześniedotychczasowysołtyspodziękował za współpracę i zrezygnował z kandydowania
w obecnych wyborach, gdyż piastuje odpowiedzialne stanowiska radnego i przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej oraz jest
delegatem do Związku Komunalnego Brwinów.
Następnie przystąpiono do wyboru nowego sołtysa. Aleksandra Warsztocka została nowym sołtysem na kadencję 2007–2011.
Do rady sołeckiej weszli: Wojciech Macutkiewicz, Tadeusz Stępień, Zdzisław Krupa, Sławomir Gałka, Paweł Rajski, Grażyna
Lebiedziewicz–Kachel i Paweł Grel. Na zakończenie zebrania wójt poinformował o zakupie przez gminę udziałów w kolejce WKD.
Podziękował za pracę dotychczasowemu sołtysowi i życzył powodzenia w pracy nowej radzie
sołeckiej.
Stanisław Szałapak
Anna Tyszko
Roman Woźniak

Uchwały podjęte na VII i VIII Sesji
Rady Gminy Michałowice
Oznacza to, że właściciele gruntów sklasyﬁkowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi będą zwolnieni w 2007 roku z płacenia podatku
od nieruchomości w części dotyczącej dróg.

Uchwała Nr VII/33/2007
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok
Z uwagi na to, że w wyniku kolejnego, trzeciego już przetargu wpłynęła oferta na modernizację
wraz z dobudową sal w przedszkolu w Michałowicach, w której wartość zadania przewyższała
wysokość środków ﬁnansowych przeznaczonych
w tegorocznym budżecie, to konieczne stało się
zwiększenie nakładów na to zadanie. Zmiana w
uchwale budżetowej dotyczy zwiększenia środków o 450 tys. zł na to zadanie. Przy konieczności
zachowania równowagi budżetowej zmniejszeniu uległy środki ﬁnansowe, w tej samej wysokości 450 tys. zł przeznaczone na modernizację ulic:
Szkolnej, Ogrodowej i 11 Listopada w
Michałowicach.

Uchwała Nr VII/35/2007
zmieniająca uchwałę Nr XLII/379/2006 z dnia
19 lipca 2006 r. w sprawie stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzanie ścieków z
nieruchomości
Zmianie uległa wysokość opłaty za dostawę ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych. Ustalono opłatę 2,50 zł brutto za 1 m3
ścieków komunalnych, dla nieruchomości mających przydomowe przepompownie ścieków,
które czerpią energię do pracy z gospodarstwa
domowego właściciela.

Uchwała Nr VII/34/2007
zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2006 Rady
Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 r.

Uchwała Nr VII/36/2007
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej,
stanowiącej działkę ew. nr 608/4 położonej w
Regułach Gm. Michałowice

Przejęcie działki o numerze ewidencyjnym
608/4 o powierzchni 161 m2 pozwoli poszerzyć
ulicę Zieloną w Regułach.
Uchwała Nr VII/37/2007
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności części nieruchomości położonej w Granicy Gm. Michałowice
Dzięki tej uchwale Gmina Michałowice
będzie mogła zakupić nieruchomość, która została wydzielona z nieruchomości, stanowiącej
działkę oznaczoną nr ew. 833 o pow. 0,52 ha
położoną w obrębie ew. Granica Gm. Michałowice. Ustalono, że cena nie przekroczy 30 zł za
1 m2 działki. Jest to działka leśna, która w przyszłości będzie zagospodarowana na cele rekreacyjne, np. ścieżkę zdrowia.
Uchwała Nr VII/38/2007
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości położonej w Michałowicach
Wsi, Gm. Michałowice na poszerzenie drogi
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Uchwały Rady Gminy Michałowice
(Cd. ze str. 3)
Nabycie działki 1/15 o pow. 0,0111 ha pozwoli na poszerzenie drogi – ulicy Wesołej w
Michałowicach Wsi.
Uchwała Nr VII/39/2007
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej,
stanowiącej mienie komunalne, położonej w
Opaczy Kolonii Gm. Michałowice
W przyjętej uchwale wyrażono zgodę na
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Opaczy Kolonii, stanowiącej działkę nr ew.
178/1 o powierzchni 103 m2. Zostanie zakupiona przez właściciela nieruchomości przylegającej do tej działki.
Uchwała Nr VII/40/2007
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/180/97
Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 1997
r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie
Gminy Michałowice
Zgodnie z przyjętą uchwałą o istniejącej
drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działki 115/14, 117/8, 117/9 i 117/10, położoną
w obrębie miejscowości Komorów Wieś, nadano nazwę „Północna”.
Uchwała Nr VII/41/2007
w sprawie nadania nazw ulicom położonym
na terenie Gminy Michałowice
Zgodnie z uchwałą zostały nadane nazwy ulic:
– Drodze stanowiącej działki nr ew. 415/4,
416/5, 420/3 i 420/6, położonej w obrębie wsi
Opacz Kolonia, Gmina Michałowice nadano
nazwę – „Malinowa”.
– Ulicy stanowiącej działki ewidencyjne nr
123, 119/4 i 120/5, położonej w obrębie Wsi Komorów Wieś, nadano nazwę – „Wschodnia”.
– Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji
jako działka 37, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Suchy Las, nadano nazwę – „Leśna”.
– Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji
jako działka 237, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Pęcice, nadano nazwę – „Źródlana”.
Uchwała Nr VII/42/2007
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Zgodnie z uchwałą nastąpiło wygaśnięcie
mandatu radnego Rady Gminy Michałowice
panu Krzysztofowi Grabce w dwumandatowym
Okręgu Wyborczym nr 2. Został on bowiem powołany na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy
Michałowice, a funkcji tych nie można łączyć.
Uchwała Nr VII/43/2007
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Michałowice i Skarbnika Gminy Michałowice o obowiązku przedłożenia oświadczenia
lustracyjnego
Uchwała dotyczy powiadomienia pani Zoﬁi Idzikiewicz – Sekretarza Gminy Michałowicei. Pani Anny Jankowskiej – Skarbnika
Gminy Michałowiceo o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Michałowice oświadczenia,
dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do
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dnia 31 lipca 1990 roku.
Uchwała Nr VII/44/2007
w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy
Michałowice
W uchwale tej został zatwierdzony statut
Urzędu Gminy Michałowice, który określa zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Michałwice. Określa on kompetencje Wójta Gminy
Michałowice oraz zadania i prawa pracowników zatrudnionych w Urzędzie.
Uchwała Nr VIII/45/2007
w sprawie zabezpieczenia w budżecie środków
na realizację projektu „Ochrona środowiska
ludzkiego poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gm. Michałowice”
W podjętej uchwale wyrażono wolę w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Michałowice na lata 2008–2009 środków ﬁnansowych
na realizację projektu pn. „Ochrona środowiska
ludzkiego poprzez budowę systemu kanalizacji
sanitarnej w Gminie Michałowice” współﬁnansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.
Oznacza to, że zostanie na ten cel przeznaczona kwota w wysokości: 3 952 051,72 zł w 2008 roku
i kwota 2 105 405,70 zł w 2009 roku.
Z tego wkład własny gminy w 2008 roku
wyniesie 592 807,76 zł i a w 2009 roku – 315
810,86 zł Natomiast pozostała kwota – 3 359
243,96 zł w 2008 roku i 1 789 594,85 zł w 2009
roku zostanie sﬁnansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego.
Podjęcie uchwały umożliwi złożenie przez
gminę wniosku o doﬁnansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu
Finansowego. Wniosek zostanie złożony w Ministerstwie Środowiska.
Uchwała Nr VIII/46/2007
w sprawie zabezpieczenia środków na realizację proj. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez budowę
otwartych stref rekreacji”
W przyjętej uchwale wyrażono wolę zabezpieczenia w budżecie Gminy Michałowice na lata 2008–2009 środków ﬁnansowych
na realizację projektu pod nazwą: „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę
otwartych stref rekreacji” który to projekt jest
współﬁnansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.
Oznacza to, że na ten cel zostaną zaangażowane środki ﬁnansowe w wysokości 2 991
697,13 zł w 2008 roku i 2 875 004,38 zł w 2009
roku. Z czego wkład własny gminy będzie w wysokości: 448 754,57 zł w 2008 roku i 431 250,66
zł w 2009 roku. Natomiast pozostała część tj.
2 542 942,56 zł w 2008 roku i 2 443 753,72 zł
w 2009 roku zostanie sﬁnansowana ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz
Mechanizmu Finansowego EOG.

Podjęcie uchwały umożliwi złożenie przez
gminę wniosku o doﬁnansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu
Finansowego. Wniosek dotyczy budowy placów rekreacji ruchowej i boisk: w Komorowie
na placu przy ul. Kolejowej i Komorowie Wsi
na terenie przyległym do zalewu na Utracie, w
Regułach na boisku przy ul. Wiejskiej i w Michałowicach na placu przy ul. Szkolnej/Rynkowej, tzw. „ryneczek”. Wniosek zostanie złożony
w Ministerstwie Zdrowia.
Uchwała Nr VIII/47/2007
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ﬁnansowego na realizację projektu „Promowanie
zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży
poprzez budowę otwartych stref rekreacji”
W sprawie upoważnienia Wójta Gminy do
zaciągnięcia zobowiązania ﬁnansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2007 na realizację projektu pn. „Promowanie zdrowego trybu
życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji” współﬁnansowanego z Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu
Finansowego EOG.
Zgodnie z tą uchwała Wójt Gminy uzyskał
upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania ﬁnansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2007.
Pieniądze z kredytu zostaną przeznaczone na:
– realizację przez Gminę Michałowice części nieinwestycyjnej projektu pod nazwą „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i
młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji” w latach 2008
– 2010. Na ten cel zostaną zaangażowane środki w wysokości: 259 300,00 zł w 2008 roku, 912
519,40 zł w 2009 roku i 1 717 750,00 zł w 2010
roku. Z czego wkład własny gminy w 2008 roku
będzie w wysokości 38 895,00 zł, w 2009 roku
136 877,91 zł i w 2010 roku 257 662,50 zł
Natomiast ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG zostanie przeznaczonych 220
405,00 zł w 2008 roku, 775 641,49 zł w 2009
roku zł i 1 460 087,50 zł w 2010 roku.
Uchwała Nr VIII/48/2007
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego załącznika nr 5 do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady
Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2007 r.
Uchwała dotyczy ogłoszenia nowego tekstu załącznika nr 5, który mówi o wieloletnich
programach inwestycyjnych realizowanych
przez Gminę Michałowice” i stanowi uzupełnienie do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady
Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2007
r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2007 rok, w formie obwieszczenia w brzmieniu załącznika do niniejszej
uchwały.
Uchwała Nr VIII/49/2007
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok
Uchwała ta dotyczy zmian w planie wydatków budżetu Gminy Michałowice na 2007 rok.

INFORMACJE

Zawiadomienie Rozporządzenie
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Warszawie,
Wydział Środowiska i Rolnictwa
00–950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
WŚR.I.EM/6613/1/31/07
Warszawa, 10.04.2007 r.
Na podstawie art. 61 i art. 49 ustawy 14
czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071) zawiadamia się Strony, że w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego toczy się
postępowanie administracyjne wszczęte na
wniosek z 30.03.2007 znak GDDKiA–O/
WA–B.13m/400/l34/2007 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Warszawie, ul. Mińska 25, 03–808 Warszawa
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi
ekspresowej S8 na odcinku Salomea–Wolica
wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 i z
przebudową infrastruktury technicznej.
Z treścią wniosku i z jego załącznikami
można zapoznać się w Wydziale Środowiska
i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, plac Bankowy 3/5,
Warszawa (wejście od strony alei Solidarności), pok. 707, tel. 0 22 695–60–84.
Dyrektor
Wydziału Środowiska i Rolnictwa
Ewa Stępniewska

Gratulacje!
Szanowny Panie Wójcie!
W imieniu Kapituły Programu Gospodarczo–Konsumenckiego „Solidna Firma”
serdecznie gratulujemy stworzenia w regionie dogodnych warunków dla rozwoju rzetelnego biznesu.
Program od pięciu lat wspiera i promuje uczciwe ﬁrmy, tworząc zarazem bazę godnych zaufania przedsiębiorstw.
Miło nam poinformować, że wśród laureatów V Programu znalazła się ﬁrma z Państwa regionu: Mincer corporation Mona
– Liza cosmetic France – 05–816 Michałowice, ul. Kościuszki 37.
Przedsiębiorstwo to po przejściu wnikliwej weryﬁkacji pod kątem rzetelnego
i terminowego rozliczania się z urzędami,
kontrahentami oraz pracownikami uhonorowane zostało certyﬁkatem „Solidna Firma 2006”.
Sukces laureatów programu nie byłby możliwy bez Państwa zaangażowania i pracy, za które pragniemy gorąco
podziękować.
Z wyrazami szacunku,
Eugenia Tymieniecka
Prezes Stowarzyszenia Solidna Firma

Rozporządzenie Nr 10
Wojewody Mazowieckiego
z dnia 3 kwietnia 2007 roku
w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych
oraz rejonizacji tych upraw w 2007 roku
Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r.
Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007
r. Nr 7, poz. 48) zarządza się, co następuje:
1.
Określa się ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku niskomorﬁnowego w 2007 r. w województwie mazowieckim
na 12 ha w tym:
1) powiat płocki, Gmina Drobin – 5 ha
2) powiat gostyniński, Gmina Sanniki – 7 ha
2.
Określa się ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy konopi włóknistych
2007 r. w województwie mazowieckim na 5,2
ha w tym:
1) powiat sochaczewski, Gm. Młodzieszyn – 5 ha
2) powiat płoński, Miasto Płońsk – 0,1 ha
3) miasto na prawach powiatu Radom – 0,1 ha
3.
Na terenie województwa mazowieckiego
nie ustala się ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku, innego niż mak
niskomorﬁnowy.
4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Wojewoda Mazowiecki

Planowane postępowania
przetargowe w Gminie
Michałowice:
1) Przetarg nieograniczony na wykonanie
dokumentacji oświetlenia ulicznego na
terenie gminy,
2) Przetarg nieograniczony na konserwację Miejsc Pamięci Narodowej na terenie
gminy,
3) Przetarg nieograniczony na budowę i modernizację dróg transportu rolnego: ul.
Rodzinna w Sokołowie, ul. Graniczna w
Regułach oraz modernizacja ul. Okrężnej, ul. Dziewanny, ul. Lawendowej, ul.
Cisowej, ul. Cedrowej w Granicy, ul. Starej Drogi , ul. Kalinowej w Komorowie
Wsi i ul. Akacjowej w Opaczy Kolonii,
4) Przetarg nieograniczony na budowę przykanalików sanitarnych w ulicach, gdzie
kanalizacja została wykonana w latach
ubiegłych.
Szczegóły na stronie internetowej Gminy –
www.bip.michalowice.pl

Małgorzata
Głodowska
nowym
dyrektorem
szkoły
Szanowni Państwo!
17 kwietnia 2007 r. w Urzędzie Gminy
Michałowice odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie.
W celu przeprowadzenia konkursu
Wójt Gminy powołał Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli organu
prowadzącego: Michał Połowicz – przewodniczący, Hanna Brzeska–Kalczuk,
Piotr Hoser; przedstawicieli organu
sprawującego nadzór pedagogiczny:
Teresa Nowak–Frukacz, Maria Beata
Leszczyńska, Robert Zeliński; przedstawicieli rady pedagogicznej: Elżbieta
Gradowska, Ewa Filipon; przedstawicieli rodziców – Lucyna Kowalska, Ewa
Więckowska–Kubiak,
przedstawiciele związków zawodowych – Andrzej Jędrzejewski–Jędrzejak – ZNP, Krystyna
Floryn – NSZZ Solidarność.
Do konkursu przystąpiły:
p. Małgorzata Głodowska
p. Justyna Kuklewicz–Biernacka.
W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w osobie Pani Małgorzaty Głodowskiej.
Wójt Gminy nie wniósł zastrzeżeń do
postępowania Komisji Konkursowej, jak
i kandydatki wyłonionej w drodze konkursu. Wójt poinformował, że powierzy
pani Małgorzacie Głodowskiej stanowisko dyrektora Zespołu Szkół z dniem 1
maja 2007 roku, o ile Mazowiecki Kurator Oświaty nie wniesie zastrzeżeń.

Czas na zmiany
Przypominam o konieczności
wymiany dowodów osobistych.
Roman Lawrence, Wójt Gminy
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INFORMACJE
ZARZĄDZENIE Nr 126 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 11 kwietnia 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałowice
Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 i z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175 poz. 1457 i z 2006
r. Nr 17, poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 146 poz. 1055 i Nr 159 poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327)
w związku z uchwałą Nr VII/42/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:
§ 1.
Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Michałowice w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 2.
§ 2.
W okręgu wyborczym nr 2 wybierać się będzie jednego radnego.
§ 3.
Datę wyborów wyznacza się na dzień 24 czerwca 2007 r.
§ 4.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze Gminy Michałowice.
Załącznik do zarządzenia Nr 126 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2007 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania czynności wyborczej
do dnia 25 kwietnia 2007 r.

do dnia 5 maja 2007 r.

do dnia 7 maja 2007 r.
do dnia 10 maja 2007 r.
do dnia 25 maja 2007 r.
do dnia 25 maja 2007 r. do godz. 24.00
do dnia 3 czerwca 2007 r.

do dnia 9 czerwca 2007 r.
do dnia 10 czerwca 2007 r.
22 czerwca 2007 r. o godz. 24.00
23 czerwca 2007 r.
24 czerwca 2007 r. od godz. 6.00 do godz.
20.00

Treść czynności
– podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałowice
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia wójta, informacji o granicach i numerze
okręgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych w okręgu, w którym zarządzono wybory uzupełniające oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej – zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Warszawie o
utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego
– zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Warszawie kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach
– powołanie przez Komisarza Wyborczego w Warszawie Gminnej Komisji Wyborczej w
Michałowicach
– zgłaszanie wójtowi kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej
– zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnego
– powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą Obwodowej Komisji Wyborczej, – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia wójta, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania
oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającej numery list, dane o kandydatach
umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
– sporządzenie spisu wyborców oraz powiadomienie wyborców o miejscu i czasie jego udostępnienia
– zakończenie kampanii wyborczej
– przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców
– głosowanie

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY
W URZĘDZIE GMINY MICHAŁOWICE
Urząd Gminy Michałowice zatrudni na wolne stanowiska inspektorów i podinspektorów:
– w Referacie Geodezji i Rolnictwa: Inspektora/Podinspektora ds. geodezji i gospodarki gruntami;
– w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Podinspektora ds. utrzymania czystości i porządku oraz Inspektora ds. drogowych;
– w Referacie Inwestycji i Remontów: Podinspektora ds. drogowych, Inspektora ds. drogowych,
Podinspektora ds. sanitarnych, Inspektora ds. sanitarnych;
– w Referacie Administracyjno–Organizacyjnym: Inspektora/Podinspektora ds. kadrowo–administracyjnych, Inspektora/ Podinspektora ds. kancelaryjnych;
– w Referacie Budżetu i Finansów: Inspektora/Podinspektora ds. księgowości budżetowej;
– w Referacie ds. do spraw Zamówień Publicznych i Programów UE: Inspektora/Podinspektora
ds. rozliczania i kontroli projektów europejskich, Inspektora/ Podinspektora ds. nadzoru i koordynacji projektów europejskich.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Gminy: www.bip.michalowice.pl
w dziale „Praca w Urzędzie”
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
W MICHAŁOWICACH
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO
INSTRUKTORA ZAJĘĆ
REKREACYJNO–SPORTOWYCH
W WYMIARZE ETATU
Szczegółowe informacje
na stronie internetowej Gminy
www.bip.michalowice.pl
w dziale: Praca w Oświacie

SZKOŁY

Tak bawiono się w szkole w Nowej Wsi

Wiosna, wiosna...
ach to ty...
Wiosna, wiosna... ach to ty... Pierwszy dzień wiosny uczniowie naszych szkół powitali
z radością i ulgą, że długą zimę mają już za sobą. Nie było wagarów, były za to rozgrywki sportowe, konkursy i występy. A potem nagrody i dużo słodyczy.

21

marca, czyli pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, znany jako „dzień
wagarowicza” w szkole w Komorowie nie
był dniem wagarowicza. I jak piszą uczniowie na swojej stronie internetowej: „Tego
dnia wszyscy ochoczo i licznie (wbrew założeniom!) przybyli do szkoły. Po pierwszych
trzech lekcjach rozpoczęło się „świętowanie” – czekało mnóstwo atrakcji. Dużo emocji towarzyszyło meczowi nauczyciele kontra
uczniowie LO, w której reprezentacja nauczycieli poniosła „miażdżącą” porażkę –
nasi licealiści zakończyli mecz wynikiem
60:57! Brawo!

Konkurs epok – epoka kamienia łupanego
Ponadto w gimnazjum odbyły się rozgrywki w siatkówkę: reprezentanci każdego
rocznika walczyli ze sobą o mistrzostwo gimnazjum. Turniej zakończył się z następującymi wynikami: klasy III – pierwsze miejsce,
klasy II – drugie miejsce, klasy I – trzecie
miejsce
Miłośnicy ﬁzyki i chemii mogli uczestniczyć w pokazach ciekawych doświadczeń,
organizowanych przez Halinę Kość oraz
Jana Frączka.
Ponadto odbył się od dawna wyczekiwany Konkurs Bardzo Amatorskich Filmów
Fabularnych. W jury zasiedli: znany aktor

cia jaskiniowców, pokaz bogów greckich i
taniec Zorby. Przybliżono także humorystycznym wierszem historię Polski za czasów
Mieszka I i sylwetkę malarza Leonarda da
Vinci. Zwrócono uwagę, że dopiero w odrodzeniu język polski stał się językiem literackim, recytowano wiersz Mikołaja Reja.
Wysłuchaliśmy fragmentu muzyki barokowej i obejrzeliśmy fragment przedstawienia pt. „Romeo i Julia”. Uczestniczyliśmy w
pokazie mody XX wieku.
W konkursie epok pierwsze miejsce zajęła klasa II b ukazująca starożytność, drugie miejsce III b przedstawiająca epokę
kamienia łupanego, a trzecie miejsce zajęła klasa III c, która zaprezentowała czasy
współczesne.

Zbigniew Zamachowski, dyrektor Wojciech
Bentyn oraz Katarzyna Wołek. W ﬁnale zobaczyliśmy trzy ﬁlmy: „Ostatnia Gospoda” (III c), „Zabił go i uciekł” (III c), „Dres
Wars” (III d). Zwyciężył western „Zabił go
i uciekł” w reżyserii Michała Pastora i Anatola Bohdanowicza. Nagrodami za najlepszą
grę aktorską i scenariusz były odtwarzacze
Mp3, a nagrodą główną – kamera cyfrowa.
Gratulujemy naszym młodym ﬁlmowcom!
Podobnie było w szkole w Nowej Wsi. Pierwszy dzień wiosny w szkole w Michałowicach
Pierwszy dzień wiosny przebiegał pod haByła też degustacja sałatek greckich i
słem „A my nie idziemy na wagary”. Już od
rana panowało poruszenie, babcia Zima po- wspólny taniec Zorby.
Obchody pierwszego dnia wiosny zażegnała się z nami i przyszła... Wiosna. –
Tak piszą uczniowie na stronie internetowej kończył mecz piłki nożnej nauczyciele
szkoły. Punktem kulminacyjnym był kon- kontra uczniowie. Uczniowie okazali się
kurs karaoke, w którym wystąpili ucznio- zdecydowanie lepsi. Ten dzień spodobał się
wie i nauczyciele. Takiej zabawy już dawno wszystkim. Cieszymy się, że nasi uczniowie
nie było. Największe emocje towarzyszyły pierwszy dzień wiosny spędzili w szkołach,
występowi pana Giżę, nauczycielowi języka wraz ze swoimi nauczycielami, uczestnicząc
francuskiego. Na zakończenie dnia wspólnie we wspólnych zabawach.
odśpiewano kultową w szkole piosenkę „Sen
(Tekst powstał na podstawie napisanych przez
o Warszawie”.
uczniów artykułów zamieszczonych na stronach
W szkołach mimo „jesiennej” aury było
internetowych szkół)
wesoło i kolorowo. W hali sportowej spotkały się wszystkie klasy,
aby wziąć udział w konkursie epok. Wcześniej każda klasa wylosowała epokę
lub styl. Była więc epoka
kamienia łupanego, starożytność, średniowiecze,
renesans, barok, rokoko, romantyzm i wiek XX.
Zadaniem uczniów było
przedstawić krótką informację o epoce i zaprezentować ją zebranym w
interesujący sposób.
I tak można było obej- Zbigniew Zamachowski udziela wywiadu,
rzeć: krótką scenkę z ży- po Konkursie Bardzo Amatorskich Filmów Fabularnych
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Gimnazjaliści z Michałowic
wicemistrzami w sztafecie
Uczniowie gimnazjum z Michałowic (drużyna dziewcząt i drużyna chłopców) zdobyli tytuł wicemistrza powiatu pruszkowskiego w biegach sztafetowych.
Zawody odbyły się 4 kwietnia w Parku Potulickich w Pruszkowie. Były to mistrzostwa
powiatu pruszkowskiego w sztafetowych biegach dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych. Dziewczęta pokonywały dystans 10 razy
po 800 metrów, natomiast chłopcy przebiegli
dłuższy dystans, bo 10 razy po 1000 m.
Uczennice i uczniowie gimnazjum z Michałowic reprezentowali Gminę Michałowice.

Gratulujmy sukcesu!
Oto skład drużyny dziewcząt: Iza Bigda,
Joanna Fidecka, Dominika Piętowska, Kasia
Kobyłecka, Małgorzata Stempniak, Aleksandra Ulatowska, Milena Radziuk, Katarzyna
Szulc, Wioletta Kazana, Natalia Hrycak.
Skład drużyny chłopców: Olek Kushov, Wojtek Szkiela, Damian Adamiec, Radek Batory, Adam Zych, Robert Świsiulski,
Robert Jędral, Mariusz Żochowski, Bartek
Oracz, Mariusz Nowakowski, Rafał Śmietanka, Michał Czepiel, Michał Adamczyk.

Michałowickich sukcesów
sportowych ciąg dalszy
Po zdobyciu tytułu mistrza powiatu
przez drużynę dziewcząt ze Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II w Michałowicach przyszła kolej na gminne rozgrywki uczniów gimnazjów.
18 kwietnia w Nowej Wsi odbyły się gminne mistrzostwa w piłkę ręczną dziewcząt.
Drużyna Gimnazjum im. ks. J. Poniatowskiego w składzie: K. Kobyłecka, K. Cesarek,
K. Fidecka, M. Pieniążkiewicz, P. Sierakowska, K. Rogalska, K. Piątek, O. Mudrowska,
J. Mudrowska, K. Kowalska, A. Górecka, K.
Adamiec, K. Boruc, A. Jachowicz zdobyła
mistrzostwo Gminy i będzie ją reprezentować w rozgrywkach powiatowych.
Dziewczęta były bezkonkurencyjne i pokonały druzgocąco drużyny z Komorowa i Nowej Wsi.

Pierwsze miejsce drużyny
z Komorowa w turnieju
ogólnopolskim w Elblągu
W turnieju w Elblągu w dniach 29.03 – 01.04.2007 startowały 32 drużyny z całej
Polski, 16 zespołów dziewcząt oraz 16 zespołów chłopców. Udział brały czołowe
kluby w Polsce. Uczniowski Klub Sportowy Komorów to jedyna drużyna, w skład
której nie wchodzą uczniowie ze szkół sportowych.
Graliśmy z wieloma klubami o wspaniałej koszykarskiej tradycji. Co cieszy,
pozostawiliśmy ich na pokonanym polu.
Graliśmy między innymi z takimi drużynami, jak: Koszalin, Basket Kwidzyn, Kołobrzeg, Starogard Gdański, Gdańsk czy
słynny ze szkolenia w naszym kraju Żyrardów, który pokonaliśmy w ﬁnale 44:30.
Były to zawody porównywalne do rangi
mistrzostw Polski. W piątce gwiazd tego

ogólnopolskiego turnieju znalazło się aż 3
zawodników z naszego klubu. A w całym
turnieju uczestniczyło przecież ponad 400
dzieci z całego kraju.
Gdy przyjechaliśmy do Komorowa, poza
licznymi gratulacjami czekało na nas zaproszenie na czerwcowy turniej Międzynarodowy w Krakowie Eurominibasket 2007.
BRAWO CHŁOPCY!!!
Skład drużyny:
Romek Janik, Rafał Maciak,
Mateusz Mieszkowski, Robert Duczyński,
Radosław Kusy, Tomasz Tarczyk,
Aleksander Malinowski, Mateusz Paziewski,
Adam Głodowski, Bartosz Lesiński,
Mikołaj Krzyżański, Szymon Bąkiewicz,

Oto wyniki: Michałowice – Komorów
33:9, Michałowice – Nowa Wieś 21:5. Królem strzelców została Paulina Sierakowska,
zdobywając 19 bramek. Opiekunem zwycięskiej drużyny jest J. Szpoton.
Należy dodać, że także drużyna chłopców z Michałowic zdobyła mistrzostwo Gminy
w piłce ręcznej. A w mistrzostwach powiatowych 17 kwietnia w Pruszkowie chłopcy zajęli
III miejsce. Gimnazjum im. ks. J. Poniatowskiego reprezentowali: I. Marszałek, R. Jędral, D.
Adamiec, R. Batory, M. Mazgaj, A. Mroziński, R. Świesiulski, A. Zych, R. Śmietanka,
G. Kwiatkowski, Ł. Godlewski, F. Błuś. Do zwycięstwa poprowadził drużynę A. Włostowski.

Drużyna piłki ręcznej, po zwycięskim meczu

Gratulujemy !!!

Festiwal
Nauk

Przyrodniczych
Już po raz trzeci odbył się w komorowskim liceum Festiwal Nauk Przyrodniczych. Przygotowany został przez
uczniów i nauczycieli biologii, chemii i fizyki. Festiwal odwiedzili również stali już
goście – studenci z koła naukowego „Flogiston” na Politechnice Warszawskiej.
Jak powiedzieli organizatorzy: –Festiwal
Nauk Przyrodniczych już na dobre wszedł
do tradycji naszego liceum. Po raz trzeci
uczniowie mogli obejrzeć i wykonać wiele
ciekawych doświadczeń, z biologii, chemii i
ﬁzyki, doświadczeń, na które nie zawsze jest
czas na lekcjach.

Trenerzy:
Grzegorz Tomaszewski, Krzysztof Dryja.

Drużyna minikoszykówki, po zwycięskim meczu
w Elblągu

8

Podczas Festiwalu Nauk Przyrodniczych

SPORT, SZKOŁA

Maja Olszewska
mistrzyni stylu grzbietowego
Maja Olszewska jest mistrzynią Polski w pływaniu stylem grzbietowym, ten tytuł
zachowuje od czerwca 2005 roku. Obecnie jest najlepsza wśród 12-latków w pływaniu na dystansie 50, 100 i 200 metrów zarówno w Polsce, jak i Europie. Chodzi do
5 klasy Szkoły Podstawowej w Komorowie, trenuje 11 godzin tygodniowo.
Dostrzegł ją Marek Śliwiński, nauczyciel
WF, podczas szkolnych lekcji pływania w trzeciej klasie. I namówił ją, aby rozpoczęła trening
w UKS Anper. Już wtedy wiedział, że ma ona
ogromne predyspozycje do pływania. I choć nie
jest już jej trenerem, to wspiera ją do dziś.
Maja rozpoczęła pływanie od zajęć dwa
razy w tygodniu, potem zaczęła trenować częściej i na dużym basenie. Jej trenerem teraz jest
Łukasz Borkowski, który trenuje wielu znakomitych zawodników w naszej gminie. Na pierwsze sukcesy nie trzeba było długo czekać, po
kilku miesiącach trenowania zdobyła 3 miejsce na 200 metrów grzbietem i czwarte na 100
m grzbietem. Brała udział w zawodach ligi ma-

zowieckiej, w wielu zawodach w kraju, gdzie
zdobywała wiele medali i statuetek dla najlepszego zawodnika. Na początku 2006 roku
wzięła udział w zawodach w Niemczech, skąd
przywiozła 4 złote, 1 srebrny, 2 brązowe medale oraz statuetkę i tytuł najlepszego zawodnika
rocznika 1995.
W maju 2006 roku na mistrzostwach Polski 11-latków zdobyła 2 złote medale na 100 i
200 metrów grzbietem. Brała też udział w programie „Załóż Się”, gdzie wraz z koleżankami i kolegami z klubu ścigała się w sztafecie
z Pawłem Korzeniowskim. W październiku
2006 roku była na Węgrzech, skąd przywiozła
złoty medal. Natomiast w grudniu przystąpiła do bicia rekordów
Polski stylem grzbietowym. Do osiągnięcia celu zabrakło jej
setnej sekundy.
Okazała się też
bezkonkurencyjna w
trakcie eliminacji do
Letnich Mistrzostw
Polski w pływaniu
12-latków. – Cieszę
się ze zwycięstw Mai
– powiedział trener
Łukasz Borkowski,
– ale trudno jest tyle
czasu samotnie prowadzić w rankingach,
inni też trenują i
Maja Olszewska była bezkonkurencyjna w trakcie eliminacji do Letnich Michcą zasiąść w fotestrzostw Polski w pływaniu 12-latków

„Dzień przestrzeni kosmicznej”
W gimnazjum w Michałowicach został zorganizowany „Dzień przestrzeni kosmicznej”.
Uczniowie klas II pod kierunkiem
Agnieszki Stolarczyk nauczycielki fizyki, wykonali makiety Układu Słonecznego. Młodzi wykonawcy zadziwili inwencją
i pomysłowością w wykorzystaniu różnorodnych materiałów.
Układ Słoneczny jest układem ciał
astronomicznych znajdujących się pod dominującym wpływem pola grawitacyjnego
Słońca, związanych wspólnym pochodzeniem. Składa się ze Słońca, czterech planet skalistych (Merkurego, Wenus, Ziemi
i Marsa) oraz ich naturalnych satelitów
(księżyców), pasa planetoid, czterech planet gazowych (Jowisza, Saturna, Urana i
Neptuna) oraz ich satelitów, niewielkich

obiektów leżących poza
orbitą Neptuna (w tym
Plutona, który do niedawna uznawany był za
planetę, a obecnie określany jest mianem planety
karłowatej), komet, ciał
meteorowych oraz pyłu i
gazu międzyplanetarnego.
Mamy nadzieję, że ta
lekcja rozbudzi zainteresowania
uczniów
astronomią, że będą oni
poszukiwać w przyszłości odpowiedzi na pytania
nurtujące ludzi od wieków.

Maja Olszewska
lu lidera na tych dystansach. W związku z tym
naprawdę trzeba mocno będzie napracować się
w eliminacjach, aby utrzymać to prowadzenie
– wyznał jeszcze przed eliminacjami trener Łukasz Borkowski.
Eliminacje w Ożarowie Mazowieckim udowodniły jednak, iż na dzień dzisiejszy nie ma
żadnej zawodniczki w Polsce, która mogłaby
zagrozić Mai w stylu grzbietowym. Uzyskane
czasy w eliminacjach są życiowymi czasami zawodniczki, a jednocześnie najlepszymi wśród
12-latków w Polsce w tym roku. Młoda Mistrzyni uzyskała na 100 m stylem grzbietowym czas
1,12,25 a na 200 m stylem grzbietowym 2,34,56
i nadal prowadzi w rankingu w stylach grzbietowych. Jestem bardzo zadowolony z czasów
Mai, szczególnie wynik na 200 m stylem grzbietowym jest czasem, który pokazał, jaka duża
różnica klas dzieli moją zawodniczkę od pozostałych. Jestem pewien, że jeżeli Maja będzie
pracować dalej tak, jak teraz to obroni tytuł Mistrzyni Polski z roku 2006 oraz ustanowi nowe
rekordy polski na tych dystansach – powiedział
Łukasz Borkowski.
Czy istnieje życie poza nasza planetą?
Kiedy ludzkość wyruszy w kierunku innych układów planetarnych?

Model Układu Słonecznego
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Podziel się z sąsiadem
Już po raz czwarty Stowarzyszenie K40 zorganizowało przedświąteczną akcję charytatywną „Podziel się z sąsiadem”. Przed tegorocznymi Świętami Wielkanocnymi
do uboższych mieszkańców, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, trafiły 24 paczki, składające się z towarów zakupionych przez
mieszkańców naszej gminy. Dziękujemy!
Mimo iż nasza gmina zaliczana jest do najbogatszych w Polsce, nie brakuje tu rodzin, które potrzebują pomocy i wsparcia. Czasami są to
sytuacje przejściowe, związane np. z tymczasową utratą pracy lub chorobą członków rodziny.
Zdarza się jednak także, że pomoc niezbędna jest
przez 12 miesięcy w roku – dotyczy to m.in. rodzin
niepełnych, z chorymi przewlekle, inwalidami czy
osobami upośledzonymi. Dla nich każda, nawet
skromna pomoc znaczy bardzo wiele – daje wiarę
i nadzieję na przyszłość, poczucie, że nie są sami.
Akcja „Podziel się z sąsiadem” pozwala
minimalnym kosztem sprawić, by w święta,
czy to Bożego Narodzenia czy Wielkanocy,

W akcji „Podziel się z sąsiadem” sklep TEFRA w
Komorowie był bezkonkurencyjny
nie zabrakło podstawowych produktów żywnościowych – mąki, cukru, kawy, herbaty.
W kilkunastu oznaczonych plakatami Sto-

Listy
Publikujemy fragment listu, który przyszedł do urzędu. Jego autorką jest Alicja
Wabia–Wapińska, przedwojenna mieszkanka Komorowa, obecnie mieszka w Berlinie.
Pani Alicja pisze:
Szanowni Państwo, list mój jest próbą
otrzymania wiadomości, która dotyczy rodziny Dwornickich, którzy do 1946 roku byli
mieszkańcami Komorowa, z własnym domem noszącym miano Boży Dar.
Mam 85 lat, jestem wieloletnią więźniarką obozów koncentracyjnych (Majdanek,
Oświęcim, Ravensbruck i Buchenwald), od 40
lat mieszkam na Zachodzie, z wykształcenia
jestem plastyczką, dziennikarką i pianistką, a
od 10 lat zajmuję się pisaniem wspomnień o
tematyce politycznej, szczególnie z naciskiem
na zbrodnie okupanta w Polsce.
Całą moją rodzinę wymordowali Niemcy,
a ci, którzy traﬁli do obozów zmarli na skutek całkowicie zrujnowanego życia i od 8 lat
jestem sama.
Rodzina państwa Dwornickich, kiedyś
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warzyszenia K40 sklepach na terenie gminy
Michałowice ustawiane są specjalne pojemniki, w których można zostawiać świeże, oryginalnie zapakowane produkty spożywcze,
chemiczne, i in. Z zebranego towaru sporządzane są paczki, które za pośrednictwem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Nowej Wsi traﬁają do najbardziej potrzebujących. Przed tegorocznymi Świętami
Wielkanocnymi do nich traﬁły 24 paczki,
składające się z towarów zakupionych przez
mieszkańców naszej gminy.
Akcja „Podziel się z sąsiadem” funkcjonuje przede wszystkim dzięki Państwa
hojności i sercu, a także dzięki współpracującym ze Stowarzyszeniem K40 sklepami:
1. „Tefra” S. Dąbrowska – Komorów, ul. Ireny
2. Komorów, al. Starych Lip
3. Sklep p. Kalińskich, Komorów, ul. Brzozowa
4. Komorów, ul. Brzozowa
5. Sklep mięsny, Komorów, ul. Spacerowa
6. Ostoja „Pod kominem”
7. Sklep „Trójkącik” Nowa Wieś
a także sklepami z Reguł, Michałowic i
Opaczy.
Kolejna akcja „Podziel się z sąsiadem” odbędzie się w grudniu. Pamiętajmy, że możemy pomóc innym.
Lucyna Kowalska,
Stowarzyszenie K40
jedna z pierwszych i znaczących rodzin Komorowa, składała się z pani Dwornickiej –
matki, która zajmowała się domem i rodziną,
pana Dwornickiego (o ile pamiętam) pracował w banku przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, starszej córki Zoﬁi, Wiesława i Janiny,
która była moją koleżanką szkolną do wybuchu wojny. (...)
Pamiętam, że krótko po wybuchu wojny, narzeczony Zoﬁi został wysłany do oﬂagu. Natomiast Wiesław był zaangażowany w
pracę organizacji podziemnej i dowiedziałam się, że został zastrzelony przez Niemców niedaleko swego domu.
Na tych pamięciowych skrótach kończą
się moje dane o państwie Dwornickich – a
zależy mi bardzo na ewentualnym nawiązaniu kontaktu z członkami tej rodziny– o ile
pozostały dzieci czy wnuki. Zarówno ja, jak i
moi rodzice i rodzeństwo byliśmy z nimi bardzo zaprzyjaźnieni.
Liczę na Państwa pomoc i z góry dziękuję, z nadzieją i pozdrowieniami
Mgr Alicja Wabia–Wapińska
22 lutego 2007, Berlin.

ZAPROSZENIE
NA WARSZTATY
DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż istnieje możliwość zorganizowania warsztatów ukierunkowanych na pomoc
psychologiczną, pedagogiczną oraz doradztwo zawodowe.
Warsztaty skierowane będą do osób
niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, posiadających orzeczenie o
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (I lub II grupa inwalidzka),
zamieszkujących na terenie naszej Gminy.
Udział w warsztatach będzie nieodpłatny.
Uczestnicy otrzymają niezbędne materiały oraz posiłek. Spotkania będą trwały przez
10 dni (z wyłączeniem świąt oraz sobót i niedziel). Dokładny termin rozpoczęcia zostanie podany po zgłoszeniu się osób chętnych.
Aby warsztaty odbyły się, wystarczy, by zgłosiło się 5 osób.
Projekt realizowany będzie przez Caritas między innymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z
Iwoną Radzimirską, kierownikiem GOPS w
siedzibie ośrodka przy ul. Głównej 52 a w Nowej Wsi, telefonicznie pod numerem 022 758
27 93 lub e–mail: gops@michalowice.pl
Pracownicy GOPS
Aby pomóc autorce listu postanowiliśmy odwiedzić obecnych mieszkańców wilii Boży Dar.
Właścicielem domu jest Wojciech Bańkowski, kupił go w 1983 roku, niestety o rodzinie Dwornickich nigdy nic nie słyszał.
Pamięta jedynie, że gdy kupował dom, mówiono mu, iż przed wojną mieszkał w nim
aptekarz z rodziną. I jak powiedział pan
Wojciech, nikt z nich już nie żyje.
Jeśli Państwo pamiętają rodzinę Dwornickich czy znają ciekawe historie dotyczące
ludzi, którzy żyli w naszych miejscowościach,
na terenie gminy, to zachęcamy do pisania i
zapraszamy do współpracy.
BiZ

Willa Boży Dar w Komorowie, widok od ulicy

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Po prostu czytaj...
Dzięki hojnemu finansowaniu zakupu nowości wydawniczych przez Radę gminy, nasze biblioteki publiczne od lat plasują się
na pierwszych miejscach w powiecie pruszkowskim. Prezentujemy kilka wybranych pozycji nowości wydawniczych biblioteki
w Michałowicach.
Wszechświat
To bogato ilustrowana pozycja pozwalająca czytelnikowi
poznać początki formowania się Ziemi
i Układu Słonecznego. Książka daje
odpowiedzi na pytania dotyczące naszej
planety i tajemnic kosmosu, wyjaśnia procesy zachodzące na planecie i w jej wnętrzu,
przedstawia historię życia i ogromną dla niego rolę oceanów, opisuje narodziny i umieranie gwiazd oraz galaktyk.

Księża wobec bezpieki
Tadeusz
Isakowicz– Zalewski
Książka jest efektem
badań przeprowadzonych przez autora w archiwach IPN.
Dotyczyły one inwigilacji krakowskiego
Kościoła przez UB
i SB. Autor opisuje
postawy duchowieństwa katolickiego wobec
działań komunistycznej bezpieki.

Biała czarownica
Hilliges Ilona Maria:
Pozycja ta to prawdziwa historia białej kobiety między
wielką miłością, magią i przygodą w fascynującym świecie
Afryki.

Kafka nad morzem
Murakami Haruki:
Najnowsza powieść
japońskiego pisarza
powinna przypaść
do gustu przede
wszystkim czytelnikom lubiącym styl
i nastrój wcześniejszych powieści autora. Piętnastoletni
Kafka ucieka z domu przed klątwą ojca na
daleką wyspę Shikoku. Niezależnie od niego
podąża tam autostopem pan Nakata, staru-

szek analfabeta umiejący rozmawiać z kotami, oraz młody kierowca z końskim ogonem
lubiący hawajskie koszule. Kiedy ojciec Kafki zostaje zamordowany, wszystkich trzech
zaczyna poszukiwać policja...
Mary, Mary
Patterson James:
W Beverly Hills zastrzelono
znaną
aktorkę i jej kierowcę. Twarz kobiety została pocięta
ostrym narzędziem.
Zbrodnia w afekcie, czy morderstwo
z premedytacją?...
Najnowsza książka autora, z agentem FBI Alexem Crossem w roli głównej, to
mieszanka nieoczekiwanych zwrotów akcji,
oszałamiającego tempa narracji i niesłabnącego ani na chwilę napięcia.

Panika
Abbott Jeff:
Błyskotliwy, świetnie skonstruowany
thriller, w którym
aż do końca nie domyślisz się kto, jak
i dlaczego?... sprawił, że dotychczasowe życie głównego
bohatera było tylko
iluzją, przemyślnie
wyreżyserowaną ﬁkcją, pajęczyną kłamstw.

Rozstania i
wyzwania
Noonan Rosalind:
Kolejny, szósty już
tom, przygód bliźniaczek
Olsen.
Jesień bohaterek zapowiada się odlotowo. Choć większość
czasu zabierają im
próby do szkolnego
musicalu, to jednak nauka tekstu z Samem
czy wizyta na koncercie z Benem to niezwykle atrakcyjne propozycje.

Pamiętnik księżniczki 8.
Księżniczka w rozpaczy

Cabot Meg:
Jak się pisze słowo:
księżniczka?
Tak
samo
jak:
KATASTROFA.
Jak zwykle Mia ma
moc problemów, ale
w końcu znajduje ich
rozwiązanie.

Taniec na cienkim
lodzie
Erickson Lynn:
Kobieta poszukująca prawdy o tragedii,
która zrujnowała życie jej rodziny. Aby
rozwikłać zagadkę
sprzed lat Ellie musi
podjąć najwyższe ryzyko. Romantyczny thriller, w którym wątek
miłosny splata się z pełną napięcia psychologiczną intrygą.

Więcej informacji na temat nowości wydawniczych zakupionych przez bibliotekę w Michałowicach znajdą Państwo na
stronie: www.biblioteka.michalowice.pl
Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice
zaprasza w godzinach:
poniedziałek
środa
czwartek
piątek

12:00 – 18:00
10:00 – 15:30
10:00 – 15:30
12:00 – 18:00

Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice
mieści się w budynku Szkoły
Podstawowej przy ulicy Szkolnej 15
tel./fax (48–22) 723 86 00
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ZA NAMI

Spotkania wielkanocne emerytów
Spotkania wielkanocne emerytów w naszej gminie to już tradycja. Uczestniczą w nich także przedstawiciele lokalnej władzy,
z Romanem Lawrencem na czele, a dzieci ze szkół występami artystycznymi sprawiają, że robi się radośniej i przyjemniej.

Podczas spotkania wielkanocnego w Nowej Wsi

Wójt gminy, powiedział, że zawsze z
wielką przyjemnością gości u komorowskich
emerytów i cieszy się, że jest zapraszany. Życzył zebranym zdrowia, a także tego, aby radosna wymowa święta Zmartwychwstania
Chrystusa długo jeszcze towarzyszyła seniorom z Komorowa.
Atrakcją spotkania był występ uczniów
szkoły podstawowej. Wystąpił zespół Gradus ad Parnassum, dzieci ze szkolnego teatru
„Kurtyna”, a także szkolny zespół wokalny
„Rozśpiewane Nutki”. Dzieci śpiewając i
deklamując wiersze wprowadziły zebranych
gości w radosny, wiosenny nastrój. A potem
był czas na poczęstunek i rozmowy.
Dzień później, w niedzielę, spotkali się
emeryci z Michałowic, spotkanie zorganizowali emeryci z Koła nr 4 Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Spotkało
się około sto osób. – Niech te świąteczne życzenia spełniają się na co dzień i wierzę, że
tak jest. Życzę Państwu radosnego, wiosennego nastroju, aby Państwo patrzyli w przyszłość z ufnością i spokojem – powiedział
do zgromadzonych wójt Gminy Michałowie
Roman Lawrence.
Z kolei ks. proboszcz Leon Firlej powiedział: – Dzisiaj jest niedziela Miłosier-

dlitwa, po której nastąpiło dzielenie się jajeczkiem i składanie życzeń. Następnie jedna
z uczestniczek spotkania, pani Barbara Kozłowska-Bronisz zaprezentowała wiersz Marii Konopnickiej, zatytułowany „W Wielki
Piątek”.
Po tej oﬁcjalnej części
nadszedł czas na świąteczne przysmaki. Salę wypełnił aromat tradycyjnego
żurku, nie zabrakło świeżego pieczywa i wędlin, a
drożdżowym lukrowanym
babom nie sposób było się
oprzeć...
Podobne spotkanie, ale
już po świętach, 14 kwietnia, odbyło się w Komorowie. Wśród zaproszonych
gości był Roman Lawren- W spotkaniu wielkanocnym w Michałowicach uczestniczyło ponad sto osób
ce, wójt gminy, ksiądz Andrzej Perdzyński, proboszcz komorowskiej dzia Bożego. Ona jak gdyby kończy Święta
paraﬁi, a także Ewa Borzymowska, radna z Zmartwychwstania Pańskiego. A symboliKomorowa. Część artystycz- ka tego święta polega na tym, że jak Chryną stanowił występ dzieci ze stus Pan zmartwychwstając obdarzył nas swą
dobrocią, życzliwością, tak chce, abyśmy
szkoły podstawowej.
Spotkania
wielkanocne wzajemnie, wspólnie byli otwarci jedni na
w Komorowie to już tradycja. drugich, pełni dobroci, życzliwości, serdeczKażdego roku emeryci spotyka- ności. Jako że na co dzień takiej dobroci,
ją się, aby życzyć sobie pogody serdeczności potrzebujemy. Wśród gości na
ducha, radości i zdrowia. W tym spotkaniu byli również radni: wiceprzewodroku, również tradycyjnie, do niczący Rady Gminy Paweł Zacny oraz Eużyczeń dołączył się ksiądz An- geniusz Hanc, a także przedstawiciele koła z
drzej Perdzyński, który odmó- Komorowa z radną Ewą Borzymowską. Nie
wił krótką modlitwę i poświęcił zabrakło też gospodarza szkoły podstawopokarm, a także miejscowe wła- wej – dyrektora Zespołu Szkół w MichałoRoman Lawrence życzył komorowskim emerytom, aby radosna wy- dze, z Romanem Lawrencem, wicach Andrzeja Olęckiego.
mowa święta Wielkiej Nocy na długo pozostała w ich sercach
Anna Tyszko, Stanisław Szałapak, BIZ
wójtem gminy na czele.
We wtorek, 3 kwietnia, mieszkańcy Nowej Wsi dzielili się jajkiem i składali sobie
wielkanocne życzenia. Spotkanie zorganizowane zostało przez Koło nr 9 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Przy świątecznym stole zgromadziło się
około 50 osób. Wśród nich znaleźli się wójt
Gminy Michałowice Roman Lawrence oraz
proboszcz Paraﬁi Matki Bożej Nieustającej
Pomocy ks. Jan Studziński wraz z wikariuszem ks. Markiem Pawlakiem. Obecni byli
radni z Nowej Wsi: Sławomir Walendowski,
Przewodniczący Rady i Grzegorz Jastrzębski.
Wszystkich powitała przewodnicząca związku Jadwiga Bazga, do niedawna sołtys Nowej
Wsi i przedstawiła mieszkańcom swojego następcę, Mariana Bośkę.
Wielkanocne spotkanie rozpoczął okolicznościowy występ młodzieży z gimnazjum
w Nowej Wsi. Z uwagą wsłuchiwano się w
recytacje młodych artystów, a do śpiewania
„Barki” włączyła się cała sala.
Ważnym momentem była wspólna mo-
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KULTURA

Marek Raczkowski gościem
Stowarzyszenia K40 w Komorowie
W środę, 28 marca, gościem Stowarzyszenia K40 był Marek Raczkowski, znany rysownik publikujący obecnie w Przekroju. Wcześniej był stałym rysownikiem tygodnika Polityka. Jego rysunki ilustrowały także teksty w Obserwatorze
Codziennym, Życiu i Gazecie Wyborczej.
Spotkanie odbyło się w komorowskiej
kawiarni Art Cafe, a prowadziła je Ewa
Telega. Rozpoczęła je od zadania pytań z
Kwestionariusza Prousta. W XIX wieku
krążyły one wśród bywalców salonów europejskich, Marcel Proust odpowiadał na nie
dwukrotnie. Tego wieczoru pytania traﬁły
do Marka Raczkowskiego. Kwestionariusz
pokazał, że największą jego wadą jest egoizm, ale połączony z wyraźnie słyszanym głosem sumienia. Gdyby mógł być kimś innym,
to chciałby być pianistą. Z kolei nadużywanym słowem jest „ja” we wszystkich odmianach. Zapytany, jaki chciałby posiadać dar
natury, odpowiedział, że chciałby mieć siłę
ﬁzyczną. Wszystkie odpowiedzi z Kwestio-

nariusza Prousta znajdą się w kolejnym numerze gazety K jak Komorów.
Podczas spotkania Marek Raczkowski prezentował swoje rysunki.
Pokazywał je za pomocą komputera
i rzutnika. Pokaz uzupełniał historyjkami i anegdotami, które łączyły się z
powstaniem danego rysunku. Zapytany, dlaczego tak często rysuje kanapę,
telewizor i siedzącego człowieka, odpowiedział, że sam często ogląda telewizje, a poza tym – pół żartem, pół
serio – taki obraz kojarzy mu się z
ogniskiem rodzinnym.
Beata Izdebska–Zybała

Podczas spotkania z Markiem Raczkowskim

Wydarzenia kulturalne w maju 2007
Roman Lawrence, wójt Gminy Michałowice i ksiądz Leon Firlej, proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Michałowicach zapraszają na koncerty muzyki organowej i kameralnej w ramach cyklu „Muzyczny Maj w Michałowicach”

KONCERT I

WYCIECZKI SENIORÓW
ZAPRASZAMY:

13 maja, godz. 19.00
Wykonawcy:
(wystąpi trio artystów z Mediolanu)
Magdalena Aparta – mezzosopran
Alessandro Travaglini – klarnet
Roberto de Thierry – organy

• Jeszcze w maju, w ramach zajęć
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zostanie przeszkolona na podstawowym kursie komputerowym ostatnia 20–osobowa
grupa seniorów.

KONCERT II
27 maja, godz. 19.00
Wykonawcy:
Wiesław Ochman – tenor
Renata Dobosz – mezzosopran
Roman Perucki – organy
KONCERT III
14 czerwca, godz. 19.00
Wykonawcy:
Radosław Marzec – organy
„Duo Scherzando” w składzie
Ryszard Jasionowski – ﬂet
Wojciech Dominik Popielarz – gitara
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
NASZEJ GMINY.

• Rozpoczną się także integracyjne warsztaty plastyczne ( malarstwo)
dla dorosłych i dzieci. Zajęcia będą się
odbywały w świetlicy wiejskiej w Nowej
Wsi.

• Odbędzie się pierwsza lustracja
konkursu „Najładniejsza Posesja 2007”
zorganizowana w Nowej Wsi pod patronatem Wójta Gminy Michłowice.

Dokładne terminy rozpoczęcia zajęć i konkursu podane zostaną na stronie internetowej gminy.

Na terenie Gminy Michałowice działają
trzy koła Emerytów , Rencistów i Inwalidów
w Michałowicach, Nowej Wsi, i Komorowie,
zrzeszające ok. 300 członków.
Głównym zakresem działalności kół jest
integracja i aktywizacja środowiska emerytów, rencistów i inwalidów oraz praca na
rzecz społeczności lokalnej.
Jedną z form działalności cieszącą się bardzo dużym powodzeniem są wyjazdy turystyczno–krajoznawcze oraz wypoczynkowe.
W roku bieżącym planowane jest m.in.
zorganizowanie wyjazdów do:
Krakowa – Wieliczki – Kalwarii Zebrzydowskiej – Wadowic (25–26 maja) KERiI
Michałowice,
Gniezna – Gdańska – Gdyni – Sopotu
(14–17 czerwca) KERiI Komorów,
Pelplina – Gniezna – Gdańska – Gdyni – Sopotu (16–18 czerwca) KERiI Michałowice,
Wisły (25czerwca–1 lipca) KERiI Nowa
Wieś,
Augustowa – Suwałk – Wilna (10–12 sierpnia)
KERiI Komorów,
Karwi (25 – 29 sierpnia) KERiI Nowa
Wieś.
Barbara Raczyńska
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PRZEDSIĘBIORCY

Z nami złączysz wszystko
Prezentujemy przedsiębiorców prowadzących firmy na terenie naszej gminy. Jako
pierwszą przedstawiamy firmę ASMET Artykuły Metalowe Andrzeja Sajnagi.

Andrzej Sajnaga, prezes ﬁrmy ASMET
Firma ASMET zajmuje się produkcją i
sprzedażą artykułów metalowych. W swojej
ofercie handlowej ma śruby i nakrętki, począwszy od małych, zaledwie centymetrowych, a skończywszy na 30 kilogramowych
nakrętkach i 400 kilogramowych śrubach.
Obsługuje przemysł maszynowy, motoryzacyjny, energetyczny, górniczy i stoczniowy. Jak mówi Andrzej Sajnaga, prezes ﬁrmy,
udział ASMET–u w rynku elementów złącznych stanowi około 10 procent.
Centrala ﬁrmy znajduje się w Regułach
przy Alejach Jerozolimskich na działce o powierzchni 20 000 m2. Znajduje się tu sklep,
magazyn, pomieszczenia biurowe, a także
sala konferencyjna.
Jadąc trasą z Warszawy ﬁrmę ASMET
widać bardzo dobrze. W Ursusie (na terenie
dawnej fabryki traktorów) zlokalizowany jest
zakład produkujący śruby i nakrętki ze specjalnych gatunków materiałów oraz odlewnia
aluminium. W skład grupy wchodzi również
Fabryka Śrub BISPOL S.A. z Bielska Białej. Łącznie w ﬁrmie zatrudnionych jest około 350 pracowników, w tym przeszło 100
inżynierów i techników. I jak zapewnia prezes ﬁrmy, to właśnie ludzie są największym
kapitałem ﬁrmy.
Czas dla inżynierów
Andrzej Sajnaga jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, ukończył Wydział
Mechaniczny–Technologiczny. Jako młody człowiek rozpoczął pracę w fabryce ciągników ZPC URSUS. I właśnie tam po raz
pierwszy miał okazję przekonać się, jak ważna jest jakość i odpowiednie zarządzanie.
Uczestniczył w kilkumiesięcznym szkoleniu
w Wielkiej Brytanii, podczas którego po-
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znał nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem. Andrzej Sajnaga, inżynier z
wykształcenia, docenia techniczną wiedzę,
uważa że pomaga ona w zarządzaniu, i to
nie tylko ﬁrmą. Uważa, że ludzie mający ścisły umysł lepiej widzą otaczające problemy i
potraﬁą je rozwiązywać.

ﬁrmy) czytamy: „Naszym celem jest być elastyczną, sprawnie działającą, ukierunkowaną
na klienta i życzliwą dla otoczenia organizacją”. I właśnie takie pozytywne myślenie, nastawione na rozwiązywanie problemów, przy
jednoczesnym, dobrym, na europejskim poziomie zarządzaniu, daje szansę powodzenia
w biznesie. W rozmowie prezes Sajnaga wielokrotnie podpierał się sentencjami z kanonu
myślicieli zarządzania. Jak choćby stwierdzeniem, że „wszelka jakość pochodzi od ludzi”
autorstwa prof. E. Skrzypek czy Ruskina:
„jakość to nie przypadek, ale zawsze wynik
inteligentnego trudu”.
Wiedza z zakresu zarządzania oraz znajomość zasad rynku globalnego z pewnością
pomagają prezesowi Sajnadze skutecznie i z
sukcesem prowadzić ﬁrmę. Ale oczywiście
wiedza ta nie gwarantuje sukcesu. Sukces
przynosi codzienna, wytężona praca ludzi.
Firma ma certyﬁkaty zarządzania jakością i środowiskiem (ISO 9001 i 14001).
Przyjazne otoczenie
ASMET jest ﬁrmą rodzinną, obok prezesa Andrzeja Sajnagi ﬁrmą zarządza także
żona Jadwiga, córka Magdalena i syn
Adam. Wiele wysiłku wkładają w to, aby wywierać pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie.
Dlatego ﬁrma jest laureatem wielu prestiżowych nagród, jak choćby nagrody „Dźwignia
2005”, przyznanej przez Naczelną Organizację
Techniczną i czasopismo „Przegląd Techniczny” za tworzenie nowych miejsc pracy.
Z pełną świadomością pracują nad budowaniem pozytywnego wizerunku w najbliższym lokalnym otoczeniu. Dlatego chętnie
angażują się w sprawy gminy i powiatu. Każdego roku wspierają akcje charytatywne,
oświatowe i kulturalne w gminie, koncerty
muzyczne organizowane w Muzeum Hutnictwa w Pruszkowie. Godny podkreślenia
jest fakt, że ﬁrma z własnej inicjatywy podjęła się organizacji cyklu koncertów. Pierwszy z nich odbył się w lutym bieżącego roku.
Zgromadzeni w siedzibie ASMET–u pracownicy, klienci oraz inni zaproszeni goście
wysłuchali kolęd, pieśni oraz arii operowych
i musicalowych w wykonaniu światowej klasy artystki Niny Natalii Nowak.
Beata Izdebska–Zybała

Tu rosła kapusta
Swoją karierę przedsiębiorcy rozpoczął
w 1986 roku, zakładając warsztat ślusarski
produkujący nakrętki.
Pracowały trzy osoby, a wśród nich Andrzej Sajnaga, który mówi o sobie – robotnik zwyczajny. A potem potoczyło się, jak
w amerykańskim śnie o sukcesie. Nastąpiła zmiana lokalizacji na Reguły przy Alejach Jerozolimskich. Na zakupionej działce,
gdzie wcześniej rosła kapusta, pan Sajnaga
rozpoczął działalność gospodarczą. Firma
rosła i rosła. I tak jest do dziś. Obecnie prezes Sajnaga myśli o kolejnych inwestycjach.
Zapytany o receptę na sukces w prowadzeniu biznesu, odpowiada, że najważniejsze jest uświadomienie sobie, czym jest ﬁrma.
Uważa, że celem
każdej działalności
gospodarczej jest
oczywiście generowanie dochodu,
ale najważniejsi
w ﬁrmie powinni
być ludzie zarówno
pracownicy,
jak i klienci. I tak
jest w Asmecie, w
Misji ﬁrmy (dokument określający nadrzędny cel Firma ASMET, widok od strony Alej Jerozolimskich

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Uczniowski Klub Sportowy
UKS Anprel
Uczniowski Klub Sportowy Anprel Nowa Wieś powstał w 2003 roku przy Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi. Jest zarejestrowany jako stowarzyszenie i jednocześnie
jako organizacja pożytku publicznego. Na terenie naszej gminy zajmuje się upowszechnianiem sportu. Za swój cel stawia sobie, aby dzieci i młodzież wolny czas
spędzały uprawiając różnego rodzaju dyscypliny sportowe.
Największe sukcesy klub Anprel odnosi w pływaniu. Jak mówi Łukasz Borkowski,
założyciel klubu i trener – Komorów i Nowa
Wieś są zagłębiem talentów pływackich. Ze
szkoły z Nowej Wsi wywodzi się Paweł Golik (15 lat) reprezentant Polski, medalista
mistrzostw Polski i wielokrotny medalista
zawodów międzynarodowych. Do szkoły w
Komorowie chodzi Maja Olszewska, która jest mistrzynią Polski w pływaniu stylem grzbietowym wśród 12–latków. Także
jej młodsza koleżanka Aleksandra Walczak
(rocznik 1997) jest uczennicą komorowskiej
szkoły. Jest ona główną faworytką do mi-

strzostw Polski, które w tym roku odbędą się
w Ożarowie Mazowieckim.
Duże sportowe nadzieje trener pokłada
w: Michale Wanke, Piotrze Górskim, Marcie Marzysz i Oli Wolszczak – uczniach klasy „0” z Nowej Wsi. W sumie z naszej gminy
zawodniczo pływa około 30 dzieci.
I zaraz trener dodaje, że to właśnie gmina stworzyła możliwość rozwoju młodym
talentom. Natomiast sponsorzy, których
Łukaszowi Borkowskiemu udaje się pozyskiwać, sprawiają, że klub świetnie się rozwija. A dzieje się to za sprawą ﬁrmy Anprel
(sprzęt elektroniczny) Andrzeja Protasiu-

ka i Centrum Budowlanego Armexim Pawła Bonieckiego.
Trener dodaje, że klub ma wielu przyjaciół, którzy w trudnych momentach zawsze
chętnie pomagają.
Nie byłoby tych sukcesów, gdy nie ciężka
praca, jaką wkładają zawodnicy w trenowanie. A trzeba podkreślić, że ci starsi trenują
dwa razy dziennie po 1,5 godziny, przepływają od 5 do 7 km. W ciągu roku przepływają około 1600 km. A wszyscy ci, którzy
chcieliby rozpocząć naukę pływania i w
przyszłości być zawodnikami, trenerzy klubu Anprel serdecznie zapraszają. Do zobaczenia na basenie Kapry w Pruszkowie!
Łukasz Borkowski ma 27 lat, jest absolwentem socjologii na Uniwersytecie imienia
kardynała Stefana Wyszyńskiego, ukończył
podyplomowo Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, a także 2-letnie
studia trenerskie na AWF i 3-letnie studia
pedagogiczne na U.K.S.W. w Warszawie,
jest nauczycielem WF w szkole w Nowej
Wsi, a w klubie Anprel prowadzi zajęcia
pływania z najlepszymi zawodnikami.
BiZ

Przedstawiamy fragment zdjęcia satelitarnego, znajduje się na nim między innymi Urząd Gminy Michałowice i poczta. Cała mapa gminy zamieszczona jest
na stronie internetowej gminy: www.michałowice .pl pod zakładką mapa gminy.
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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
Skarbnik – 022 723 84 08
Rada Gminy – 022 723 93 38
Sprawy Obywatelskie – 022 723 87 55

POGOTOWIE GAZOWE
Awarie: 992
Braki w dostawie gazu: 022 886 48 26 w. 201
OŚWIETLENIE ULICZNE
Konserwator oświetlenia: 022 886 48 26

Finanse i podatki – 022 723 84 08
Inwestycje – 022 723 93 35
Ewidencja działalności gospodarczej – 022 723 93 45
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 022 723 93 35
Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania
przestrzennego – 022 723 93 36
Geodezja, gospodarka gruntami, rolnictwo – 022 723 93 37

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno–Ściekowej
„GEA–NOVA” Sp. z o.o.
05–082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 38
SERWIS: 0–695–380–695, 0–693–860–083
PRZYCHODNIE LEKARSKIE

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)

RES–MED – Michałowice, ul. Ludowa 7, tel. 022 753 04 04

POLICJA

Przychodnia Lekarska ZDROWIE – Komorów,
ul. Turkusowa 5, tel. 022 759 16 57

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
Telefon alarmowy: 022 758 77 01
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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AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ I SANITARNEJ

„Arka” – Komorów, ul. Berylowa 34, tel. 022 758 00 85

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
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
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

