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W IW AT 3 M AJA !!!
Mówi się, że 3 maja 1791r. to dzień wolności dla Polaków. Dlaczego? Aby odpowiedzieć
na to pytanie należy cofnąć się w przeszłość...
Jest wiek XVIII. Po latach świetności państwa
polskiego, Rzeczpospolita chyli się ku upadkowi.
W 1767 roku tzw. Sejm Repniowski podejmuje
uchwały, których gwarantem staje się caryca Rosji Katarzyna II. Od tego czasu Polska uzależnia
się od sąsiada. Doprowadza to do kryzysu państwowości - między innymi wojny domowej wywołanej przez konfederatów barskich niegodzących się na protektorat Rosji oraz porwania króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego a w końcu
w 1772 roku do I rozbioru Polski.
Konieczność ratowania świetności Rzeczpospolitej była zatem nieunikniona. Przeprowadzono reformy gospodarcze, monetarne, kulturalne,
częściowo zniesiono pańszczyznę, wprowadzono
cło generalne, zakładano wiele fabryk, manufaktur i kompanii handlowych. W 1788 r. za zgodą Rosji powołany został tzw. Sejm Wielki. Był
to początek reformy ustrojowej, której ukoronowaniem miała być Konstytucja 3 Maja.

Opowiem Ci o Wolnej Polsce

3 maja 1791 roku około godziny 11.00 Sejm
Wielki rozpoczął obrady na Zamku Królewskim
w Warszawie , aby po siedmiu godzinach ogłosić pierwszą w Europie i drugą na świecie (po
konstytucji amerykańskiej z 1787r.) nowoczesną
ustawę zasadniczą tzw. Ustawę Rządową.
Termin obrad był o tyle korzystny, że część
posłów opozycji wypoczywała jeszcze po świętach. Zdecydowano się, mimo protestów, zignorować konieczność głosowania przez ponad
połowę posłów oraz konieczność wcześniejszego
ogłoszenia projektu ustawy. Dzięki tym, niewątpliwie nie do końca zgodnym z prawem, zabiegom o godzinie 18 udało się uchwalić i podpisać
3 majową Ustawę Rządową, co zostało owacyjnie przyjęte przez tłum zgromadzony przed Zamkiem Królewskim. Entuzjazm, jaki opanował
całe aktywne politycznie społeczeństwo, pamiętano jeszcze po wielu latach. Nawiązał do niego
Adam Mickiewicz, który o sobie pisał: „Urodzony w niewoli, okuty w powiciu, ja tylko jedną taką
wiosnę miałem w życiu”
Konstytucja 3 Maja miała być odpowiedzią
na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczpospolitej Obojga Narodów, która
jeszcze 150 lat wcześniej była jedną
z największych potęg europejskich
i największym krajem w Europie.
O potrzebie reform pisał już 200 lat
wcześniej Piotr Skarga, piętnując indywidualne i zbiorowe wady obywateli Rzeczpospolitej. W tym samym
okresie pisarze i filozofowie tacy jak
Andrzej Frycz Modrzewski i Wawrzyniec Goślicki oraz Jan Zamoyski
wraz ze szlachtą opowiadającą się
za egzekucją praw wzywali do wprowadzenia gruntowych reform.

„Opowiem Ci o wolnej Polsce” to program
objęty patronatem przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.
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Jest nas już ponad
piętnaście tysięcy

Sześcioletnia Milenka, córka Państwa Wójcickich została piętnastotysięczną mieszkanką
naszej gminy.
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Czy to już przyszli mistrzowie
Europy – czyli wiedeńska Victoria

Celem uchwalenia Konstytucji 3 Maja była naprawa stosunków
wewnętrznych w Rzeczpospolitej
po I rozbiorze i zlikwidowanie wad
systemu ustrojowego.

Jan Matejko, Konstytucja 3 Maja 1791 r. (fragment), 1891
– http://www.zamek-krolewski.com.pl/?page=1079Pod

Ustawa Rządowa ujęta składała się z 11 artykułów. Wprowadzała
prawo powszechnej niepodległości
(dla szlachty i mieszczaństwa) oraz
trójpodział władzy na ustawodaw-

W dniach 17-22 marca odbyła się 18 edycja Międzynarodowego Turnieju Koszykówki
w Wiedniu. Młodzi koszykarze z UKS Komorów zajęli 3 miejsce na tym turnieju.
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DNI GMINY MICHAŁOWICE

Wiwat 3 maja!!!
czą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król)
i sądowniczą. Ponadto ograniczała nadmierne
immunitety prawne i polityczne szlachty zagrodowej, jak również demokrację, pozbawiając
część społeczeństwa (szlachtę gołotę) praw politycznych. By wzmocnić jedność i bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Konstytucja zniosła unię
polsko-litewską na rzecz państwa unitarnego.
Na miejsce wolnej elekcji wprowadzono elekcję
w ramach dynastii. Drugie postanowienie miało
na celu zmniejszenie wpływu obcych mocarstw
na wybór następcy tronu. Konstytucja usunęła
także kilka instytucjonalnych źródeł słabości
rządu i anarchii – m.in. liberum veto, skonfede-

(cd. ze str. 1)

rowane sejmy oraz nadmierny wpływ sejmików
ziemskich wynikający z wiążącej natury instrukcji nadawanych przedstawicielom do sejmu.
Ustawa uznawała katolicyzm za religię panującą, jednocześnie zapewniając swobodę wyznania, choć apostazja (odejście od katolicyzmu),
było nadal przestępstwem. Liczebność armii
miała wzrosnąć do 100 tys. żołnierzy. Wprowadzono stałe podatki – 10% dla szlachty, 20% dla
duchowieństwa.
Konstytucja 3 Maja pozostała do końca dziełem nieukończonym. Jej współautor Hugo Kołłątaj ogłosił trwanie prac nad ekonomiczną konsty-

Zapraszamy na FESTYN!!!

tucją zapewniającą wszystkim prawo własności
oraz zapewniające ochronę i godność każdej pracy. Trzecim dokumentem, którym zajmował się
Kołłątaj, była „konstytucja moralna”, zapewne
polski odpowiednik amerykańskiej Karty Praw
oraz francuskiej Deklaracji Praw Człowieka
i Obywatela.
Konstytucja została formalnie wpisana do akt
grodzkich Warszawy 5 maja 1791r. i od tego momentu faktycznie weszła w życie. Obowiązywała tylko przez rok, zanim została obalona przez
konfederację targowicką popieraną przez Rosję,
w wyniku interwencji wojsk rosyjskich w czasie
wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku.
Mimo rozbiorów, pamięć o drugiej w dziejach
świata spisanej konstytucji narodowej (uznawanej przez politologów za bardzo postępowy jak
na swoje czasy dokument) przez kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać polskie dążenia
do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. Co więcej, w Polsce uznaje
się ją za ukoronowanie wszystkiego, co dobre
i oświecone w polskiej historii i kulturze. Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku, święto Konstytucji 3 Maja było obchodzone jako najważniejsze święto państwowe. Zostało zakazane
przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji
Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie było
obchodzone, zastąpione zostało obchodami święta 1 Maja. W styczniu 1951 r. święto to zostało
oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji
antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju od kwietnia 1990 r. święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych
polskich świąt narodowych.
Pamięć o tym dniu umacnia do dziś poczucie patriotyzmu i przypomina o walce naszych
przodków o niepodległość ojczyzny. Dla mnie
Ustawa Rządowa z 1791 roku jest powodem
do dumy i radości. Polska to nie jakiś wyimaginowany świat, to są i byli ludzie, nasi dziadowie,
ojcowie, bracia. To właśnie dzięki nim dzisiaj
mamy prawo do wolności słowa, sumienia i wyznania. Uważam, że naród, który zapomina o historii własnej ojczyzny, traci swoją tożsamość
i skazany jest na zagładę.
Warto wspomnieć także, że w roku 2007
po raz pierwszy obchodzono święto Konstytucji
3 Maja na Litwie.
Aleksandra Zarychta
konsultacja merytoryczna:
p. Janusz Kamiński – nauczyciel historii

Aleksandra Zarychta jest uczennicą III klasy, Gimnazjum im. Ks. J. Poniatowskiego w Michałowicach
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UCHWAŁY RADY GMINY

Rada Gminy Michałowice uchwaliła
Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady gminy Michałowice w dniu 31 marca 2008 r.
Uchwała Nr XVIII/106/2008
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy
Michałowice na 2008 rok.
Zgodnie z tą uchwałą Gmina Michałowice dofinansuje w wysokości 37 000,00 zł zakup pojazdu
osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji
w Michałowicach z/s w Regułach.
Uchwała Nr XVIII/107/2008
w sprawie zaciągnięcia długoterminowych
kredytów i pożyczek na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy
Michałowice na 2008 rok.
Podjęta uchwała jest realizacją budżetu na 2008 r.
w którym przewidziano do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice w łącznej wysokości do kwoty13 293 500 zł. Źródłem spłaty kredytów i pożyczek
będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.
Kredyty spłacane będą w ratach kwartalnych od roku
2009 nie dłużej niż do roku 2015 włącznie. Zabezpieczeniem udzielonych kredytów i pożyczek będą
wystawione weksle własne „in blanco” bez protestu
przez Gminę Michałowice.
Uchwała Nr XVIII/108/2008
w sprawie przystąpienia do sporządzania
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego obszar „Reguły”
Zgodnie z tą uchwałą Wójt Gminy przystąpi
do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
obejmującego obszar „Reguły” dla działek nr ew.
565/22, 565/23, 593, 594 i 595 (część) położonych
w obrębie geodezyjnym wieś Reguły.
Uchwała Nr XVIII/109/2008
w sprawie przystąpienia do sporządzania
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego część obszaru
Opacz Kolonia
Zgodnie z tą uchwałą Wójt Gminy przystąpi
do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
obejmującego część obszaru Opacz Kolonia.
Uchwała Nr XVIII/110/2008
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie
Aneksu do umowy sprzedaży udziałów spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością PKP
Warszawska Kolej Dojazdowa

Zgodnie z tą uchwałą Rada Gminy wyraziła
zgodę na podpisanie aneksu nr 3 do umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PKP Warszawska Kolej Dojazdowa z dnia
30 września 2005 r., zawartej pomiędzy Gminą
Michałowice, Samorządem Województwa Mazowieckiego, m.st. Warszawa, Gminą Pruszków, Miastem Podkowa Leśna, Gminą Milanówek, Gminą
Grodzisk Mazowiecki, Miastem i Gminą Brwinów
a Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. W stosunku do pierwotnie podpisanej umowy Aneksem Nr 3
przesuwa się ostateczny termin realizacji zobowiązań inwestycyjnych z roku 2010 na rok 2012.
Uchwała Nr XVIII/111/2008
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
Gminy Michałowice z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
W przyjętym „Programie współpracy Gminy
Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r.” określono obszary
współpracy, którymi są: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; kultura fizyczna, sport i turystyka; profilaktyka uzależnień. Współpraca będzie
mogła przybierać formy: zlecania podmiotom,
w ramach realizacji Programów współpracy zadań
publicznych na zasadach określonych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie; tworzenia wspólnych
zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków.
Uchwała Nr XVIII/112/2008
w sprawie przyjęcia Gminnego programu
aktywności lokalnej na lata 2008-2013
Podjęcie tej uchwały określiło ogólne ramy
Gminnego Programu Aktywności Lokalnej, którego
celem ogólnym jest rozwój społeczny poprzez aktywizowanie lokalnej społeczności ze szczególnym
uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i tym samym przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu. Ponadto w przyjętym
programie określono cele szczegółowe, kierunki
działań, założenia programu, odbiorców programu,
metody pracy wykorzystywane do realizacji, przewidywane efekty oraz realizatorów.

Uchwała Nr XVIII/113/2008
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy
Michałowice projektu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
Rada Gminy wyraziła zgodę na realizację przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi, ul. Główna 52 a projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wymagany
wkład własny stanowią dochody własne Gminy zabezpieczone na ten cel w planie finansowym Ośrodka w wysokości 10,5% wartości projektu.
Zgodnie z podziałem środków w ramach projektu dla Gminy Michałowice na realizację projektu
przewidziano 100 326 zł.
Uchwała Nr XVIII/114/2008
w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Michałowice.
Uchwalonym Regulaminem objęto część sieci
wodociągowo kanalizacyjnej pozostającej w zarządzie Gminy Michałowice i obsługiwaną przez
Urząd Gminy Michałowice, pełniący funkcję
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
Przypominamy, że na części terenu Gminy obowiązuje Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków wprowadzony Uchwałą Rady m.st. Warszawy (zgodnie z podpisanym w 2005 r. porozumieniem międzygminnym)
i obejmuje swoim zasięgiem przedmiotowym swoim zakresem przedmiotowym infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną obsługiwaną przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st
Warszawie SA.
Uchwała Nr XVIII/115/2008
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza
Komorowskiego na działanie Wójta Gminy
Michałowice
Uznano za bezzasadną skargę Pana Janusza
Komorowskiego na działanie Wójta Gminy Michałowice polegające na odmowie uchylenia Uchwały
Nr 3/2007 podjętej przez ogólne zebranie mieszkańców osiedla Komorów w dniu 23.10.2007 roku

D o mie s z kańc ów
Ko m o r o w a i G ranic y

Gmina Michałowice zakupi

Zarząd Osiedla informuje, że na stronie internetowej www.komorow.net zamieszczane są informacje o bieżących wydarzeniach komorowskich i pracy Zarządu. O wszelkich sprawach
mieszkańców można pisać na adres:

Gmina Michałowice zakupi w Komorowie Osiedlu, Komorowie Wsi lub Granicy działkę (lub działki położone koło
siebie) o pow. od 3000 m2 do 5000 m2 z przeznaczeniem
pod budowę przedszkola gminnego.

zarzad@komorow.net
– na każdy problem odpowiadamy.
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NASZE BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa
Analiza stanu bezpieczeństwa
na terenie gminy Michałowice
Obszar działania Komisariatu podzielony jest na III rejony podległe 3 dzielnicowym i tak:
Rejon I – Michałowice, Michałowice Wieś, Reguły, Opacz Kolonia, Opacz Mała – dzielnicowy sierż. sztab. Robert Bakalarski
Rejon II – Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las, Nowa Wieś, Granica – dzielnicowy sierż.
sztab. Dariusz Michalski
Rejon III – Komorów, Komorów Wieś – dzielnicowy asp. Krzysztof Jaryczewski
W rejonie działania tutejszej jednostki, w zależności od rodzaju dokonywanych przestępstw do najbardziej zagrożonych miejscowości należą:
• Komorów – głównie kradzieże mienia
• Michałowice – głównie włamania
• Reguły – głównie włamania do firm
Rozkład wydarzeń w poszczególnych miejscowościach przedstawia tabela:
W tym:
wydarzenia
ogólnie

kradzież

rozbój

włamanie

STWIERDZONO PRZESTĘPSTW:

67

16

0

14

17

20

Reguły

35

5

2

13

5

10

Pęcice

16

7

1

3

1

4

Komorów

71

20

3

13

21

14

Nowa Wieś

28

7

0

4

4

13

Opacz

27

11

0

6

4

6

Sokołów

12

3

0

4

3

2

Granica

13

0

0

3

3

7

Suchy Las

2

1

0

0

0

1

271

70

6

60

58

77

W najbardziej zagrożone rejony kierowane są częściej patrole jak również patrole służb ponadnormatywnych.

WYKRYTO PRZESTĘPSTW:

WYKRYWALNOŚĆ

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

597

497

319

285

283

197

47,6

56,8

59,7

nietrzeźwi
inne
kierujący

Michałowice

Razem

WYKRYWALNOŚĆ ORAZ DYNAMIKA PRZESTĘPSTW
POPEŁNIANYCH NA TERENIE PODLEGŁYM
KOMISARIATOWI POLICJI W MICHAŁOWICACH:

Odnosząc się do załączonej tabeli stwierdzić należy, że znacznie zmalała dynamika przestępstw stwierdzonych ogólnie. Na koniec roku dynamika
wyniosła 64% w stosunku do roku ubiegłego. Tak więc widoczny jest spadek
przestępczości (stwierdzono o 178 przestępstw mniej niż w roku ubiegłym
i o 278 mniej niż w roku 2005). Zauważyć tu należy, że przy znacznym obniżeniu dynamiki widoczny jest wzrost wykrywalności. Na koniec roku wykrywalność ogólna wyniosła 60% co daje najlepszy od 2000 roku wskaźnik.
W 2007 r. osiągnięto również wielce pozytywne wskaźniki w poszczególnych kategoriach przestępstw.
Policjanci KP Michałowice realizując stawiane przed nimi zadania
w roku 2007 doprowadzili do zatrzymania 201 osób w tym 72 na gorącym
uczynku popełnienia przestępstwa, 45 poszukiwanych przez organa ścigania
i 58 w wyniku działań i realizacji czynności. Przy znacznym spadku przestępczości wyniki te są zadowalające co odzwierciedlone jest w wykrywalności
przestępstw.

WYKROCZENIA
W 2007 roku ujawniono 1.105 wykroczeń zakończonych w trybie postępowania mandatowego lub wszczęto w przedmiotowych sprawach postępowania administracyjne celem skierowania sprawy do Sądu Grodzkiego.
Widać tu spadek liczby mandatów, na rzecz zwiększonej liczby pouczeń stosowanych przez policjantów

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WYBRANYCH KATEGORII PRZESTĘPSTW

Kategoria przestępstwa
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WSZCZĘTO

DYNAMIKA
WSZCZĘĆ

STWIERDZONO

DYNAMIKA CZYNÓW STWIERDZONYCH

WYKRYTO

WYKRYWALNOŚĆ

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Rozbój (ogółem)

7

4

63,6

57,1

7

7

58,3

100

3

7

42,9

100

Kradzież mienia

134

76

78,4

56,7

129

77

76,8

59,7

16

16

12,4

20,3

Kradzież z włamaniem

63

53

56,3

84,1

61

56

52,6

91,8

2

10

3,3

17,2

Bójka lub pobicie

2

0

100

0

0

1

0

100

0

1

0

100

Przestępstwa drogowe
(w tym nietrzeźwi kierowcy)

151

60

123,8

39,7

141

69

100,7

48,9

142

72

100

100

NASZE BEZPIECZEŃSTWO

19

30

156

Sprawcy nieustaleni

0

5

9

brak cech wykroczenia

0

3

18

pouczeni

0

0

5

inne

0

0

5

razem

19

38

193

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM
W celu poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Michałowice,
w ramach kontaktów z władzami samorządowymi organizowano wspólne
spotkania z mieszkańcami, w toku których poruszano aktualne problemy
związane z bezpieczeństwem. W spotkaniach tych oprócz policji udział brali
przedstawiciele Urzędu Gminy w Michałowicach i członkowie Rady Gminy.
Prowadzi się stałą współpracę ze szkołami i spotkania z uczniami na których
prowadzone są pogadanki o bezpieczeństwie.
Ponadto Gmina wspiera Komisariat Policji finansowo. Od środków biurowych poczynając na pojazdach służbowych kończąc.
Na terenie obsługiwanym przez KP Michałowice prowadzone są służby
ponadnormatywne finansowane przez Urząd Gminy. Służby pełnione są przez
policjantów z KP Michałowice i innych jednostek powiatu pruszkowskiego
w ich dniach wolnych od służby. Są to służby pełnione w patrolach pieszych
w miejscach szczególnie zagrożonych ustalanych na podstawie stałych analiz
stanu bezpieczeństwa. Do służby wystawiono również patrole z psem służbowym co budziło duże zainteresowanie wśród mieszkańców patrolowanych
miejscowości. W roku 2007 na służby ponadnormatywne przewidziano i zrealizowano środki w kwocie 83.000 zł.
Ponadto Wójt Gminy Michałowice nagradzał policjantów wyróżniających się w służbie. Były to nagrody finansowe i rzeczowe. Otrzymanie przez
policjantów nagród bardzo motywowało ich do dalszego pełnienia służby
z jeszcze większym zaangażowaniem.

NADARZYN

RASZYN

21

18

40

43

21,1%

17,6%

10,5%

9%

20,1%

21,7%

Spadła również ilość kolizji drogowych a ich statystyka w porównaniu
do innych miejscowości powiatu pruszkowskiego przedstawia się następująco:

Raszyn

wnioski do SG

35

3081

768

234

304

454

471

850

2287

511

271

268

297

379

561

24,6%

2007

42

Nadarzyn

2006

199

16,3%

2005

W roku 2007 na terenie gminy Michałowice miało miejsce 18 (22 w roku
ubiegłym) wypadków drogowych w których 23 osoby zostały ranne (24 w roku
ubiegłym). Nie odnotowano ofiar śmiertelnych (2 osoby w roku 2006)

Michałowice

WYKROCZENIA DOT. PRZEKROCZENIA TONAŻU

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

MICHAŁOWICE

Rok 2007 pod kątem kierowanych do Sądów Grodzkich wniosków obfitował w sprawy dotyczące przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej.
Zakaz wjazdu takich pojazdów obowiązuje na terenie całej gminy a nie dotyczy jedynie dojazdów do posesji. Policjanci i niektórzy mieszkańcy gminy
wytoczyli walkę z przejeżdżającymi tranzytem przez rejon gminy Tirami.
Widoczny jest tu ogromny wzrost postępowań w sprawach o wykroczenia
prowadzonych w tym zakresie. Część postępowań nie została jeszcze zakończona a czynności zmierzające do ustalenia sprawców trwają nadal. Postępowania te zostaną zakończone w roku 2008. Sprawcy nieustaleni to kierowcy
pojazdów których, osoby zgłaszające – mieszkańcy gminy błędnie zanotowali numery rejestracyjne lub numery te były niepełne. Ponadto na terenie Gminy Michałowice systematycznie trwają działania „Tonaż” podczas których
policjanci na bieżąco w miarę możliwości reagują na wykroczenia tego typu.
W działaniach wspomagają Komisariat w Michałowicach policjanci z Sekcji
Ruchu Drogowego. W trakcie działań „Tonaż” poza kierowanymi wnioskami
ukarano 58 kierowców mandatami na kwotę 10.200 zł. Łącznie policjanci
skontrolowali 127 pojazdów ciężarowych. Działania tego typu trwać będą
nadal z uwagi na planowane remonty ulic prowadzących do Warszawy w celu
zminimalizowania przejazdów ciężarowych tranzytem przez rejon gminy.

13,1%
14,7% (2006)

▼

Brwinów

102.000 zł

12,3%

152.950 zł

BRWINÓW

SUMA MK

Piastów

51%

11,6%

815

PIASTÓW

1610

Pruszków

Nałożono mandatów
karnych

22,1%

101%

Ogółem

290

100%

288

PRUSZKÓW

Sporządzono wniosków
do Sądu Grodzkiego

W roku 2005 ruszyła budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Michałowicach w części finansowana przez Gminę Michałowice. Nowy budynek znacznie podniesie standard pracy policjantów i poprawi warunki lokalowe. Obecny komisariat nie spełnia żadnych warunków i konieczne jest jak
najszybsze przeniesienie policjantów do pełnienia służby w innym budynku.
W trakcie budowy pojawiły się trudności techniczne i pomimo realizacji
umowy ze strony Gminy firmy budowlane nie wywiązały się z terminów.
Budynek zgodnie z obietnicami przedstawicieli Komendy Stołecznej Policji
powinien zostać oddany do 31.08.2008 r.
Ze środków Urzędu Gminy współfinansowano zakup kolejnego już radiowozu dla Komisariatu Policji w Michałowicach i planowane jest współfinansowanie następnego.

Rok 2006

DYNAMIKA %

Rok 2007

2007

OGÓŁEM
WYPADKÓW

2006

Udział procentowy w 2007
roku

WYKROCZENIA

Jak widać wraz z poprawą stanu dróg na terenie gminy idzie w parze
z bezpieczeństwem na drogach.

KOMISARIAT POLICJI MIEŚCI SIĘ W REGUŁACH
PRZY UL. GRANICZNEJ 4
TELEFONY CAŁODOBOWE:
022-604-62-68 lub 022-723-41-70
Łączę wyrazy szacunku
KOMENDANT
Komisariatu Policji w Michałowicach
z siedzibą w Regułach
kom. Przemysław Sobieski
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OŚWIATA

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie, w roku 2008
KLASA III A
AGNIESZKA JANISZEWSKA

25. STEGMAN Wojciech

16. NESSELDT Michał

6. GIERS Łukasz

26. SZPURA Patryk

17. NIEWIADOMSKI Karol

7. GORCZYŃSKA Wioletta

27. SZYSZKA Aneta

18. PIELECH Wojciech

8. JANISZEWSKA Marzena

1. BIELA Aleksandra

28. TARASIUK Monika

19. RAFALSKI Piotr

9. KALBARCZYK Monika

2. BOBOWSKI Michał

29. TOMASZEWSKA Dominika

20. ROTOWSKI Łukasz

10. KFOCZYŃSKA Medea

3. BOBROWSKA Katarzyna

30. WALL Weronika

21. RYCHTER Łukasz

11. KOŁODZIEJSKI Krzysztof

4. CHMIELEWSKI Jacek

31. WIEWIÓRKA Magdalena

22. SOBOŃ Rafał

12. KOPACZEWSKA Karolina

5. CIĘŻKOWSKI Maciej

32. WOJDALSKA Małgorzata

23. SOKOŁOWSKI Piotr

13. KREKORA Kamil

24. STASIAK Krzysztof

14. KUBIAK Anna

25. STASZEWSKI Karol

15. KUCHARSKA Teresa

26. SZERSZEŃ Agata

16. KULISIEWICZ Ewa

6. FIRMANTY Aleksander
7. FREJ Anna
8. GWIAZDA Anna

KLASA III B
DANUTA SMAKULSKA

9. JĘDRYKA Justyna

27. SZERSZEŃ Daria

17. KUTYŁA Klaudia

10. KOCOT Mateusz

1. BONIECKA Paulina

28. TRZECKI Michał

18. MARKOWSKA Beata

11. KOZŁOWSKI Kacper

2. CHOJECKI Tomasz

29. WALKOWICZ Filip

19. NAPOROWSKA Agnieszka

12. LACHOWICZ Joanna

3. CICHOCKI Karol

30. WĘGIEŁEK Łukasz

20. PAWLAK Paulina

13. LASOCKA Anna

4. GŁOWALA Michał

31. WICIŃSKA Sylwia

21. PAWŁOWSKI Michał

14. ŁUKASIAK Anna

5. JACHOWSKI Michał

32. WYSOCKI Łukasz

22. SACHERSKA Izabela

15. MOTYLIŃSKA Karolina

6. JAROSZEWICZ Łukasz

33. ZIELIŃSKA Joanna

23. SAMORAJ Agnieszka

16. OBARA Lucyna

7. KLISIŃSKA Małgorzata

17. OKRASA Monika

8. KOPER Ewa

18. PAROL Anna

9. KORNACKI Radomir

19. PRZYBOREK Magdalena

KLASA III C
JADWIGA MIKITIUK

25. SMOLIŃSKI Jarosław
26. SWAT Anna
27. SZULC Katarzyna

10. KOSIERADZKI Tomasz

20. PRZYGODA Sylwia

11. KOWALSKI Marek

1. ABRAMCZYK Emilia

28. ŚWIDLICKA Sylwia

21. REDEL Anna

12. KRZYŻANOWSKI Paweł

2. BURY Magdalena

29. WISIŃSKA Aleksandra

22. SAWIŃSKA Ewa

13. MADOŃ Agnieszka

3. CIEŚLA Marcin

30. WIŚNIEWSKA Marta

23. SIADEK Michał

14. MARCHWIAK Adrian

4. CYNGOT Paulina

31. WNUCZEK Mirosława

24. SPRENGEL Piotr

15. MUCHA Martyna

5. CZMIEL Szymon

32. ZIELIŃSKI Jacek

Okiem pierwszoklasistki
Od września 2007 roku mam możliwość
uczęszczania do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Jest to stosunkowo młoda szkoła, ale z tradycjami, położona w cichym i spokojnym miejscu,
wśród szumiących drzew, swoim pięknem zapraszająca do nauki. Wielkie boisko, nowoczesna
siłownia oraz sala do tenisa stołowego w pełni
pozwalają spożytkować nagromadzoną energię.
Sympatyczna atmosfera i nauczyciele, na których można liczyć, zachęcają do angażowania się
w różne przedsięwzięcia szkolne: sprawnie działający samorząd uczniowski, apele okolicznościowe, wieczorki talentów, „Kurier”- gazetka szkolna
i ciekawe zajęcia pozalekcyjne.
Od wielu lat szkoła organizuje dla pierwszych
klas obozy integracyjne, dzięki którym poznajemy się wzajemnie pod okiem fachowej kadry
pedagogicznej. Jest to miła forma spędzenia o tydzień dłuższych wakacji z nowo poznaną klasą.
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24. SAMORAJ Alicja

Po powrocie łatwiej
wciągamy się w wir
nauki, starając się
zdobyć jak najwięcej
wiedzy potrzebnej
do zdania matury.
Od nowego roku
w liceum zostanie
utworzone
kółko
teatralne i taneczne,
gdzie można będzie
rozwijać swoje pasje pod kierunkiem
doświadczonych instruktorów.
Bardzo się cieszę, że jestem uczennicą tej szkoły i gorąco polecam ją swoim
młodszym koleżankom i kolegom
Paulina Olszak

To był bal - ostatni raz pod okiem Pani dyrektor Małgorzaty Głodowskiej

PRZEDSIĘBIORCY

Jeśli kosmetyki to tylko firmy „BANDI”
NASZE KORZENIE
Minęło już przeszło dwadzieścia lat od dnia,
w którym pierwszy krem BANDI ukazał się
na polskim rynku. Rozpoczęliśmy działalność
w 1986 roku w Michałowicach i do dziś tu prowadzimy swoją podstawową działalność. Założycielka firmy jest Bogda Draniak. Specjalizujemy
się w produkcji kosmetyków profesjonalnych
przeznaczonych do stosowania wyłącznie w gabinetach kosmetycznych. Dziś mamy w ofercie
kilkadziesiąt produktów profesjonalnych, a także
pełną gamę kosmetyków detalicznych. Dzięki
doświadczeniu i pasji tworzymy innowacyjne
receptury kosmetyczne w oparciu o nowoczesne
technologie i najwyższej jakości składniki, pochodzące z najodleglejszych zakątków świata.
Osiągnięcie pozycji lidera na wymagającym rynku kosmetyków profesjonalnych było
możliwe, w dużej mierze, dzięki korzystaniu
z najnowszych osiągnięć naukowych w branży
kosmetycznej. Kosmetologia stale się rozwija,
dlatego na bieżąco śledzimy literaturę naukową,
wszelkie badania i nowości wśród surowców
kosmetycznych. Dzięki temu możemy proponować szeroki wachlarz preparatów do pielęgnacji
każdego typu cery, odpowiednich do różnych
problemów skóry. Byliśmy pierwszą firmą, która
wprowadziła na rynek polski serię kosmetyków
dotleniających (1993), żele z milisferami (1995)
oraz kosmetyki wyciągiem z zielonej herbaty

(1995). Zachowując swój pionierski charakter
przez ponad dwadzieścia lat wprowadziliśmy
wiele innowacyjnych produktów, zdobyliśmy
wiele prestiżowych nagród i – przede wszystkim
– uznanie odbiorców.

cery dojrzałej, Delicate Care dla cery wrażliwej
oraz seria Young Care dla cery młodej.
Ponadto nasi Klienci często decydują się
na markę BANDI ze względu na świetny stosunek
ceny do jakości produktów.

POZYCJA MARKI BANDI
NA RYNKU KOSMETYCZNYM.

SKĄD SIĘ BIORĄ POMYSŁY
NA NASZE NOWE PRODUKTY?

Przez ponad 20 lat działalności zdobyliśmy
grono wiernych klientów, którzy docenili jakość
naszych kosmetyków. To umożliwiło nam rozwój
marki i podjęcie intensywnych działań marketingowych. Naszym celem jest dotarcie do nowych gabinetów kosmetycznych i przekonanie
ich do stałej współpracy.

Ludzie, którzy pracują w naszym laboratorium
na bieżąco śledzą rozwój kosmetologii na świecie
i w codziennej pracy wykorzystują najnowsze
odkrycia naukowe. Stąd nasze produkty mają tak
innowacyjny, często odkrywczy charakter. Doskonałym przykładem naszej kreatywności jest linia
kosmetyków dotleniających z roku 1993, ta seria
wyprzedziła główny nurt w polskiej kosmetyce
profesjonalnej aż o 5 lat!
Drugą częścią „przepisu” na sukces naszych
kosmetyków są sugestie odbiorców. Niezwykle uważnie słuchamy opinii naszych Klientów
i uwzględniamy je tworząc kolejne produkty.
Ta recepta bardzo dobrze sprawdza się
w praktyce, czego dowodem są liczne nagrody
przyznane kosmetykom marki BANDI. Z Klientami kontaktujemy się tradycyjnie za pośrednictwem naszych handlowców, którzy przekazują
nam informacje z każdego odwiedzonego salonu,
jak również poprzez forum dyskusyjne na naszym
portalu internetowym www.bandi.pl, gdzie mamy
zarejestrowanych już blisko 1000 profesjonalistów. Jest to nasz sposób na sukces na tak bardzo
konkurencyjnym rynku kosmetyków.
W ten sposób nasze hasło: „Kosmetyki tworzone z pasją” raz po raz potwierdza swoją prawdziwość z czego cały zespół marki BANDI jest bardzo
dumny!

CO WYRÓŻNIA NASZE PRODUKTY
– PRODUKTY BANDI?
Przede wszystkim innowacyjność w podejściu
do tworzenia nowego produktu, nasze receptury
opieramy na najnowszych odkryciach w dziedzinie kosmetologii. Ponadto zawsze stosujemy minimalną ilość konserwantów i zapachów, to zapewnia doskonałą tolerancję preparatów nawet przez
wrażliwą skórę. W roku 2006 zmieniliśmy szatę
graficzną linii profesjonalnej, a w sierpniu 2007
wprowadziliśmy na rynek trzy nowe serie detaliczne, do odsprzedaży w salonach, przeznaczone
do różnych typów skóry: Anti – Aging Care dla

CO SPRAWIA, ŻE GABINETY
KOSMETYCZNE DECYDUJĄ SIĘ
NA WSPÓŁPRACĘ Z NAMI?
Najważniejszym krokiem w naszej działalności było skoncentrowanie działań wyłącznie
na salonach kosmetycznych. Posiadamy w ofercie
zarówno kosmetyki profesjonalne jak i detaliczne,
przeznaczone do wyłącznej sprzedaży w salonach
kosmetycznych.
Nie rozdzielamy tych dwóch grup kosmetyków, a traktujemy je komplementarnie. Nasze
kosmetyki detaliczne są kontynuacją zabiegów
wykonywanych w gabinetach na kosmetykach
profesjonalnych i gwarantem większej skuteczności zabiegu. Dla naszych klientów prowadzimy
szkolenia nie tylko z zakresu stosowania naszych
kosmetyków w gabinecie kosmetycznym, ale również z technik sprzedaży detalu, standardów obsługi klienta, motywowania pracowników i inne.
Szkolenia stanowią niezwykle ważny element
naszej działalności. Chcemy dzielić się naszą wiedzą i ponad dwudziestoletnim doświadczeniem
w branży. Liczymy, że umocni to partnerskie relacje z gabinetami, jak również podniesie poziom
profesjonalizmu świadczonych przez nie usług.
Szkoleniami prowadzimy od ponad trzech lat.
Jesteśmy najlepsi w Polsce w branży kosmetyków

Joanna Draniak-Kicińska,
Prezes zarządu BANDI Cosmetics
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NASZA OJCZYZNA

Opowiem Ci o Wolnej Polsce
nicy boju pod Pęcinami – porucznicy: Wojciech Marcinkiewicz
– Przewodniczący Zgrupowania
Ochota Środowiska Żołnierzy
IV Obwodu, Zbigniew Łukomski
i Czesław Łukasik. Obecni byli
kpt. Maciej Krokos – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny, Państwo Irena
i Henryk Łagodzący – porucznicy, mieszkańcy Michałowic oraz
Mirosław Józefowicz – Harcerz
Szarych Szeregów, pełniący
funkcję Drużynowego, działający w czasie wojny na terenie
Harcerze przybyli na spotkanie zaprezentowali kilka piosnek
Brwinowa i okolic. Na spotkapowstańczych
nie przybył również przedstawiWe wtorek 15 kwietnia w nowowiejskiej ciel IPN Patryk Pleskot, który wygłosił prelekcję
Szkole miało miejsce spotkanie młodzieży „Losy żołnierzy AK w czasie II wojny światowej
z żołnierzami Zorganizowano je w ramach i po wojnie”.
Po jego wystąpieniu nastąpiła najbardziej
Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego
wzruszająca część spotkanie, podczas której nie„Opowiem Ci o wolnej Polsce”.
jednej osobie na sali zakręciła się łezka w oku.
Były to wspomnienia naszych świadków historii.
„Opowiem Ci o wolnej Polsce” to program
Jako pierwsza głos zabrała Pani Marianna Janowobjęty patronatem przez Centrum Edukacji Obyska, urodzona w 1929 roku.
watelskiej, Instytut Pamięci Narodowej oraz MuOpowiedziała ona o początkach Powstania
zeum Powstania Warszawskiego. Bierze w nim
Warszawskiego na Woli. Nigdy nie zapomniała
udział około 900 szkół w całym kraju. W Nowej
widoku rozstrzeliwania ludzi i odgłosów bombarWsi jego realizacją zajmują się nauczycielki histodowania. Uczestniczyła w walkach w batalionie
rii, panie: Małgorzata Włodek i Elżbieta Gąsior.
Parasol jako łączniczka. 8 sierpnia trafiła do oboGłównym założeniem projektu jest przybliżezu przejściowego w Pruszkowie, zaś 13 kwietnie młodzieży jak kształtowało się społeczeństwo
nia została wywieziona do Niemiec, gdzie trafiła
obywatelskie, a źródłem wiedzy o tym są losy
do obozu Ravensbruck, a następnie do Klematis.
ludzkie. Właśnie w ramach tego programu, pani
Uczestniczyła w „Marszu Śmierci”. Do Polski poMałgorzata Włodek wpadła na pomysł odszukania
wróciła w 1944 roku. Następnie głos zabrał Zdziprawdziwych świadków historii w naszej okolicy.
sław Michalski, któremu w pamięci najbardziej
Okazało się, że wśród mieszkańców są powstańutkwił pierwszy dzień Powstania, kiedy to rozcy, żołnierze AK i inni ludzie, którzy są najlepstrzelano idącą przed nim kobietę.
szym źródłem wiedzy o czasach wojny. Do reaPan Zdzisław Michalski urodził się w 1926
lizacji pomysłu zachęciła osiem uczennic szkoły
roku. Podczas Powstania był w Batalionie Miotła
podstawowej, które poświęciły swój wolny czas
w Zgrupowaniu Radosław. Po upadku wywieziona przeprowadzenie wywiadów z odnalezionymi
ny został do obozu w Stalag XB Santbostel koło
osobami – świadkami historii. Zajęcia tego podjęBremenfelde. W czasie wojny został odznaczony
ły się: Małgosia Lenard, Ania Krzepińska, Kasia
Krzyżem Walecznych i Orderem Wojennym VirPiasecka, Weronika Fornalik, Paula Ganc, Kasia
tuti Militari. Po wojnie odznaczony został m. in.
Prokopowicz, Zosia Utri i Patrycja Protasiuk.
Krzyżem Powstania Warszawskiego, Krzyżem
Efektem ich wytrwałej pracy było wtorkowe spotAK, Krzyżem Partyzanckim oraz Medalem Wojkanie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele lokalska Polskiego. Od 1952 roku mieszka w Nowej
nych władz – Wójt Gminy Michałowice Roman
Wsi. Pan Wojciech Cygański
Lawrence, Przewodniczący Rady Gminy Sławoto kolejny świadek historii.
mir Walendowski oraz Alina Żakowska – DyrekUrodzony w 1929 roku żołtor Oświaty w Gminie.
nierz AK, uczestnik Powstania
Wśród zaproszonych gości, znaleźli się tak- Warszawskiego w Plutonie Podże: Zbigniew Ścibor – Rylski – Generał Brygady, kowa w Zgrupowaniu mjr BartPrezes Związku Powstańców Warszawskich, Ed- kiewicza. Po upadku przebywał
mund Baranowski – Podpułkownik, V-ce Prezes w obozie Fallingbostel Stalag XI
Związku PW oraz Andrzej Kurc – Sekretarz Rady B, następnie w Dorsten Stalag
Naczelnej Światowego Związku Żołnierzy AK, VIJ, skąd został ewakuowany
Chorąży przy Poczcie Sztandarowym AK. Nasi do Bergen (Zelle). Oswobodzolokalni świadkowie historii, obecni na uroczysto- ny został 15 kwietnia 1945 r. był
ści to: Marianna Janowska, Zdzisław Michalski, następnie żołnierzem 2. Korpusu
Wojciech Cygański oraz Leonard Lenard. Przyby- Wojska Polskiego Dywizji Kreły również osoby związane z Rajdem Pęcickim: sowej, dowodzonej przez gen.
Krystyna Serwaczak – pomysłodawczyni i or- Andersa. Był uczniem Kadeganizator Rajdu „Po Kamienistej drodze”, Jerzy ckiego Gimnazjum we Włoszech
Pamrów – następca p. Serwaczak, a także uczest- i Wielkiej Brytanii. Tam też po-

8

został z powodu licznych prześladowań żołnierzy AK. Na stałe zamieszkał w Polsce w Nowej
Wsi dopiero w 2005 r. Zawsze wierzył, że wróci
do wolnego kraju. Pan Leonard Lenard urodził się
w Wilnie w 1926 roku.
Przysięgę do organizacji Polska Niepodległa
złożył jako jeden z najmłodszych w 1943 r. Był
dowódcą sekcji, której zadaniem było wynoszenie
amunicji z fabryki Hasag w Skarżysku Kamiennej.
Był dowódcą Plutonu Operacyjnego. Brał udział
w akcjach likwidacji konfidentów gestapo na swoim terenie, za co przebywał w więzieniu kilka lat.
W czasie akcji Burza brał udział w walkach na pomoc walczącej Warszawie. Po zdemobilizowaniu
21 grudnia 1944 r. włączył się aktywnie do pracy
konspiracyjnej w NSZ-cie. W czasie wtorkowego
spotkania opowiedział o nieludzkich warunkach
przesłuchań, o 14 miesiącach spędzonych w ciasnej piwnicy. Wspomniał także najszczęśliwszy
dzień swojego życia, a mianowicie wybory 1989 r.
Wtedy to uświadomił sobie, że jego trud nie poszedł na marne. Następnie przemówił gen. Zbigniew Ścibor – Rylski.
Mówił o tym, że nie ma większej tragedii jak
utrata wolności. Tego nie da się zapomnieć nigdy. Zaznaczył wyraźnie, że to, że może dziś stać
i przemawiać zawdzięcza szczęściu żołnierskiemu
i opatrzności boskiej. Zaapelował do młodzieży,
aby każdego dnia doceniała wolność, którą ma.
Generał wraz ze swoim zastępcą Edmundem Baranowskim, wręczyli na ręce Pani Dyrektor Ewy
Dymury, Album o Powstaniu Warszawskim autorstwa Eugeniusza Lokajskiego.
Kolejnym punktem programu był występy
harcerzy, którzy zaprezentowali szereg pieśni żołnierskich i powstańczych. Następnie uczniowie
zaprezentowali tradycję Rajdu Pęcickiego.
Na zakończenie wszyscy zaproszeni goście
otrzymali pamiątkowe reprodukcje obrazu jednej
z uczennic Szkoły, Aleksandry Filimon. Następnie zwiedzano wystawę wykonaną przez uczniów
i ukazującą między innymi historię Rajdu Pęcickiego.
Później wszyscy udali się na spotkanie przy
herbacie, podczas którego głos zabrali: Krystyna
Serwaczak, gen. Ścibor – Rylski oraz Wójt Roman
Lawrence. Całość przebiegała w ciepłej rodzinnej
atmosferze. Organizatorom należą się wielkie słowa uznania.
Autor: Anna Tyszko

Świadkowie historii

SPORT

UKS Komorów II Wicemistrzem Eurpy
Czy to już przyszli
mistrzowie Europy
W dniach 17-22 marca odbyła się 18 edycja
Międzynarodowego Turnieju Koszykówki
w Wiedniu. Jest to jeden z największych
turniejów w europie i na świecie. Młodzi koszykarze z UKS Komorów zajęli 3 miejsce
na tym turnieju.
W tegorocznej edycji wzięły w nim udział
454 drużyny i blisko 4500 uczestników. Rozegrano 1300 spotkań na 33 boiskach. Rozgrywano
mecze w 6 grupach wiekowych zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców. W rozgrywkach
do lat 13 (under13) rywalizowało 30 klubów
z całej Europy. Koszykarze z UKS Komorów trafili do wyrównanej i trudnej grupy E gdzie zmierzyli się z Berlinem, Sarajevem oraz Padvą.
W grupie uzyskaliśmy następujące rezultaty:

UKS KOMORÓW – ORFEO
PADWA (WŁOCHY) 72:32
UKS KOMORÓW – LICHTERFELDE
BERLIN (NIEMCY) 48:40
UKS KOMOROW – PLAY OFF
SARAJEVO (BOŚNIA I H.) 20:12
Klasyfikacja w naszej grupie:

1. UKS KOMORÓW
2. ORFEO PADVA
3. SARAJEVO
4. BERLIN
W 1/8 finału skonfrontowaliśmy swoje siły
z czołowym klubem z Węgier:

UKS KOMORÓW – ATOMEROMU
SE PAKS (WĘGRY) 48:47

Mała rozgrzewka i trening
W ćwierćfinale zmierzyliśmy się z koszykarską drużyną z Łotwy . W tym meczu rozegraliśmy najlepsze zawody tego turnieju.

Wielki brawa dla całej drużyny UKS Komorów oraz podziękowania dla sponsora wyjazdu
do Wiednia – firmy MEDAGRO.

UKS KOMORÓW – DARTIJA
IEACAVA (ŁOTWA) 71:52

Skład zawodników z UKS Komorów na turnieju w Wiedniu:

W półfinale spotkaliśmy się z naszym grupowym rywalem z Włoch Orfeo Padva. Choć
w pierwszym meczu pokonaliśmy rywala różnicą aż 40 punktów to w półfinale przegraliśmy
53:51. Mecz ten nie był sportowym widowiskiem
w duchu fair play gdyż zawody były sędziowane
stronniczo przez arbitra z Włoch. Tym samym
drużyna chłopców z Uczniowskiego Klubu Sportowego Komorów zajęła 3 miejsce na turnieju
w Wiedniu.
Jest to z pewnością jedno z największych
osiągnięć w historii sportu w Komorowie. W turnieju startowały przecież renomowane kluby europejskie.

Ostatnich wskazówek przed spotkaniem udziela trener – Grzegorz Tomaszewski

Aleksander Malinowski
Roman Janik
Radosław Kusy
Maciej Jamroz
Tomasz Tarczyk
Mateusz Paziewski
Bartek Jarysz
Bartek Lesiński
Mateusz Mieszkowski
Rafał Maciak
Szymon Bąkiewicz
Adam Głodowski
Trener zawodników: Grzegorz Tomaszewski

Teraz to już wygramy!
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NAUKA

Ciągle się uczymy
15 kwietnia zakończyły się zajęcia na kursie komputerowym
zorganizowanym przez Gminę
Michałowice w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Kurs ukończyły 73 osoby,
w tym: 29 kurs I stopnia z podstaw
obsługi komputera oraz 44 kurs II
stopnia z podstaw obsługi Internetu. Zajęcia prowadzone były przez
wykwalifikowanych informatyków

i odbywały się w bardzo dobrze wyposażonych salach komputerowych
w szkołach w Michałowicach, Komorowie i Nowej Wsi. Na zakończenie zajęć wszyscy kursanci otrzymali dyplomy za uczestnictwo w kursie,
które niejednokrotnie wręczał Pan
Roman Lawrence Wójt Gminy Michałowice.
Barbara Raczyńska
inspektor ds. kultury

Ciagłe się uczymy

Szkoła w Michałowicach uratowała Gucia
Na terenie naszego kraju działa wiele organizacji niosących pomoc najbardziej pokrzywdzonym zwierzętom. Jedną z nich jest fundacja Centaurus, która w ostatnich dniach
stycznia br. zamieściła w środkach masowego przekazu apel o wsparcie koni przebywających w prywatnej stajni pod Wrocławiem.
Tragiczne warunki, w jakich przebywały
zwierzęta, zmuszały do natychmiastowego
działania.
Jedna z uczennic klas VI Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Michałowicach postanowiła
zaktywizować nauczycieli i młodzież. Po uzyskaniu aprobaty p. dyr. Kwiatkowskiej przystąpiła
do działania. Pierwszym etapem było przygotowanie plakatów i zachęcenie młodzieży szkolnej
do ofiarności. Chętni uczniowie szykowali plakaty. Organizatorka skierowała swoją prośbę o pomoc głównie do klas młodszych zamieszczając
następujący wierszyk:
I na co dzień, i od święta
Młodzież z Michałowic wspiera zwierzęta.
Dziś nową akcję zaczynamy,
Biednym koniom pomagamy.
Czasem pieniądz czyni cuda,

OGŁOSZENIE
Gmina Michałowice
poszukuje osoby
do redagowania Biuletynu
Informacyjnego gminy

Więc jeżeli nam się uda,
To konika wykupimy
I od śmierci uchronimy.
Nie zawiodła się, bo największe wsparcie
otrzymała od klas I-III. W wyznaczonym terminie rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na terenie
szkoły. Uczniom udzielała wsparcia nauczycielka fizyki p. Stolarczyk. Niestety zebrana kwota
– 417 zł nie pozwoliła na wykup źrebaka (ok. 1000 zł).
Wówczas uczniowie zwrócili się do miłośników zwierząt
mieszkających w Michałowicach. Pomoc uzyskali natychmiast. Po zgromadzeniu
1067 zł sekretariat zamówił
niezwłocznie źrebaka. (Cena
dorosłego konia był zbyt wysoka.) Dzięki staraniom osób
zatrudnionych w fundacji
uczniowie kupili 12-letniego
konika polskiego - Gucia.
Pracował on z dziećmi przez
10 lat, a następnie został
przeznaczony na rzeź. Obecnie Gucio przebywa w stajni
nadzorowanej przez pracow-

ników fundacji. Zapoznaje się z nowymi warunkami i kolegą mieszkającym tam od lat. W razie
potrzeby będzie pomagał dzieciom (pochodzącym z ubogich rodzin), potrzebującym terapii.
Inicjatorką oraz organizatorką akcji była Eliza
Smakuszewska.
Tekst napisała Eliza Smakuszewska,
uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej im.

To ja, Gucio z Michałowic

Praca w Urządzie Gminy Michałowice
Urząd Gminy Michałowice zatrudni pracowników:
– Kierownika Referatu Budżetu i Finansów,
– Inspektora / Podinspektora ds. zamówień publicznych i programów U.E.,
– Podinspektora / Inspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej,
– Inspektor/Podinspektor ds. kultury i spraw społecznych.
Mile widziani absolwenci szkół wyższych.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.bip.michalowice.pl w dziale Praca

Michałowice.
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Szczegóły znajdują się

Oficyna Drukarska, zajmująca się składem i drukiem

na stronie internetowej

„Biuletynu Informacyjnego Gminy Michałowice”,

gminy.

serdecznie przeprasza za opóźnienia w wydaniu bieżącego numeru magazynu.

STATYSTYKA

Okiem Statystyków
Słowo statystyka wywodzi się z języka łacińskiego od słowa – status , co znaczy stan rzeczy, państwo. Statystyka jest nauką która zajmuje się badaniem
przedmiotów i zjawisk masowych w ich przejawach. Bada je w skali czasu i w przestrzeni, w zakresie ilościowym i jakościowym.

GMINA MICHA Ł OWICE NA TLE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

LudnoħĄ w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2006 r.
Stan w dniu 31 XII
Bezrobotni zarejestrowani na 1000 ludnoħci w wieku produkcyjnym w 2006 r.
Stan w dniu 31 XII

Przyrost (w %) poãĎczeĝ wodociĎgowych prowadzĎcych do budynków mieszkalnycha w 2006 r.
(2002 = 100)

Udziaã (w %) wydatków inwestycyjnycha w wydatkach ogóãem budĳetów gmin w 2006 r.

a âĎcznie z dotacjami na finansowanie zadaĝ inwestycyjnych zakãadów budĳetowych, gospodarstw pomocniczych i
funduszy celowych.

a âĎcznie z poãĎczeniami prowadzĎcymi do budynków zbiorowego zamieszkania.

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe (ceny bieżące) w tys. zł
służące ochronie środowiska

służące gospodarce wodnej

2002

2006

2002

2006

Powiat pruszkowski

20734,5

25022,4

6323,2

4387,1

gm. m. Piastów

1505,6

286,9

32,0

634,0

gm. m. Pruszków

3009,4

6907,7

1335,9

1681,0

gm. m-w. Brwinów

2932,0

4364,0

1533,1

397,5

gm. w. Michałowice

5194,7

10229,0

392,7

306,0

gm. w. Nadarzyn

3095,0

574,0

1185,0

796,0

gm. w. Raszyn

4997,8

2660,8

1844,5

572,6

To tylko mały fragment statystyki odnoszącej się do naszej gminy, więcej mogą znaleźć Państwo w wydawnictwach i na stronie internetowej Urzędu
Statystycznego w Warszawie. Ciekawej lektury.
Roman Lawrence.
Opracowano na podstawie wydawnictwa „STATYSTYKA GMIN I POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LATACH 2002-2006” przygotowanego przez Urząd
Statystyczny w Warszawie
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NASI MIESZKAŃCY

Sześcioletnia Milenka, córka Państwa
Wójcickich została piętnastotysięczną
mieszkanką naszej gminy.
Sześcioletnia Milenka, córka Państwa Wójcickich została piętnastotysięczną mieszkanką
naszej gminy. Z tej okazji Roman Lawrence, wójt gminy Michałowice, odwiedził Annę
i Tomasza Wójcickich oraz ich córki: Milenę

Państwo Wójciccy

i dziesięciomiesięczną Ninę. Dziewczynka
otrzymała dyplom. Państwo Wójciccy mieszkają w Komorowie, przy ulicy Kurpiowskiej
już prawie rok.
W podjęciu decyzji, aby wyprowadzić się
z Warszawy, pomógł im fakt, że niebawem miała
urodzić się druga córka. Warszawskie mieszkanie zaczęło robić się za ciasne. Dla ludzi, którzy
często pracują w domu – Anna i Tomek są fotografami - przestrzeń jest ważna. Postanowili szukać czegoś większego. Szybko zorientowali się,
że ceny mieszkań w Warszawie są porównywalne z cenami domów za miastem a więc ich marzenie o domu mogło się w końcu spełnić. I tak
zaczęli szukać niewielkiego domu. Znali dobrze
Milanówek, bo tam mieszka babcia pana Tomka
(tam spędzał wakacje i uczęszczał do liceum).
Stąd poszukiwania domu zaczęli na trasie kolejki WKD. I myśleli, że im bliżej Warszawy tym
lepiej. Komorów im odpowiadał, tym bardziej,
że znaleźli dom, który położony był w centrum
miejscowości, z tą zaletą, że jest blisko do szkoły,
blisko do stacji kolejki WKD, a wkoło cisza i zieleń. To raj dla dzieci – mówi pani Ania – świeże
powietrze i dużo miejsc do spacerowania. I tak
zamieszkali w Komorowie. Mieli sporo szczęścia,
akurat zwolniło się jedno miejsce w przedszkolu
u Sióstr Służebniczek NMP przy ulicy Kolejowej.
Dzięki temu, Milenka trafiła do grupy starszaków.
Ma tam już przyjaciół i ...pierwsze miłości, o któ-

rych nam opowiada, gdy spacerujemy po Komorowie. Ciągle mówi komuś cześć, to zalety małych miast. Ja z kolei jestem tu rozpoznawany jako
tata Mileny – dodaje rozbawiony Tomek. O tym,
że ich córka została 15-tysięcznym mieszkańcem
gminy Michałowice dowiedzieli się od Romana
Lawrence, wójta gminy, który zadzwonił z życzeniami. To bardzo miłe i potwierdza słuszność
decyzji – dodaje Ania. Tymczasem w Komorowie
mieszka się im bardzo dobrze. Teraz z kolei zbliża się lato, a więc pora roku, kiedy można odkryć
to miejsce na nowo, spacerować i cieszyć się bujną przyrodą. Ania i Tomek są fotografami, tu znajdują ukojenie po pracy w Warszawie. Po wielu
przeprowadzkach w końcu, mam nadzieję znaleźliśmy przystań, miejsce, w którym dorosną nasze
córki – mówi Tomek. Miejsce, które planowo powołane zostało jako Miasto Ogród i ta idea się jak
najbardziej sprawdza. Są zadowoleni, że udało im
się kupić dom w naszej gminie. Oboje uważają,
że stare domy są bardziej przyjazne i lepiej się
w nich mieszka. Czuć, bowiem atmosferę i klimat.
Ich dom jest dość eklektyczny, poprzedni właściciel modyfikował go latami. Obecni właściciele
nadają mu już własny charakter, szanując jednak
jego unikalny charakter, zderzają go z nowoczesnością. Życzymy 15-tysięcznym mieszkańcom
naszej gminy, aby Komorów okazał się dla nich
przyjazny i szczęśliwy na wiele następnych lat!
Beata Izdebska

Bezpieczeństwo dzieci
W trosce o dobro i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, w celu przeciwdziałania przejawom przemocy i innym
niebezpiecznym zachowaniom na terenie szkół Prowadzona jest akcja: STOP PRZEMOCY W SZKOŁACH!.
W Wydziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji w
godzinach 8.00-16.00 uruchomiono specjalne numery telefonów:

(022) 603-68-48, (022) 603-67-95,
(022) 603-76-09
oraz specjalny numer użytkownika komunikatora GaduGadu:

GG – 100997
służące odbieraniu wiadomości o niepokojących zjawiskach mających miejsce na terenie szkół. Ponadto proszę
o kontakt całodobowy z Komisariatem Policji w Michałowicach pod nr telefonu

022-604-62-68 LUB 022-723-41-70
NARKOTYKI I DZIECKO
Rodziców bardzo nurtuje problem „czy moje dziecko
nie zażywa narkotyków” poniżej przedstawiam kilka sygnałów, na które rodzice powinni zwrócić uwagę:
1. Słodkawa woń oddechu, włosów i ubrania
2. Zielone liście i nasionka, nagłe zainteresowanie hodowlą roślin, fifki , fajki, bibułka papierosowa
3. Igły, strzykawki, ślady nakłuć po wstrzyknięciach, śla-
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dy krwi na odzieży, “gęsia skórka”
4. Okopcone sreberka z folii aluminiowej torebki z białobeżową lub różową substancją przypominającą cukier,
małe foliowe torebeczki
5. Białe lub kolorowe pastylki z wytłoczonymi wzorkami, pęknięte naczynka krwionośne, zwłaszcza na twarzy, po powrotach z nocnych dyskotek.
6. Biały proszek , brązowe kuleczki, kamyki, fiolki i flakoniki.
7. Zapachy chemikaliów we włosach i ubraniu, charakterystyczny zapach z ust utrzymujący się nawet kilka dni
po zażyciu, nasączone chusteczki i szmatki.
8. Malutkie kartoniki z kolorowymi nadrukami, kolorowe “kamyki do zapalniczek”
9. Różnego rodzaju suszone grzybki o zabarwieniu żółtawym do czarnego z brązowym prześwitem
10. Nagłe zmiany nastroju (duża aktywność, zmęczenie),
izolowanie się i zamykanie się w sobie, przygnębienie.
11. Sapanie, kichanie i kaszel.
12. Apatyczność i beznamiętny sposób mówienia.
13. Palenie kadzidełek w sypialni.
14. Zmiana godzin snu.
15. Nagła zmiana grona dotychczasowych przyjaciół na
innych, zwłaszcza starszych od siebie.
16. Spadek zainteresowania szkoła, sportem i ulubionymi
zajęciami.

17. Izolowanie się od innych domowników, spędzanie
większości czasu samotnie w swoim pokoju.
18. Kłamstwa i wykręty, wynoszenie z domu wartościowych przedmiotów, podkradanie pieniędzy.
19. Niewytłumaczalne spóźnienia, tzw. ciche powroty do
domu lub też przebywanie w nocy poza domem bez
uprzedzenia.
20. Tajemnicze, krótkie rozmowy telefoniczne.
21. Używanie tajemniczych określeń podczas rozmów.
22. Nie przywiązywanie wagi do wyglądu zewnętrznego.
W przypadku podejrzeń, że dziecko może zażywać
narkotyki prosimy zgłosić się do Komisariatu Policji, razem postaramy się rozwiązać ten problem, zapewniamy
dyskretność.
KOMISARIAT POLICJI MIEŚCI SIĘ W
REGUŁACH PRZY UL. GRANICZNEJ 4
TELEFONY CAŁODOBOWE: 022-604-62-68
lub 022-723-41-70
Łączę wyrazy szacunku
K O M E N D A N T
Komisariatu Policji w Michałowicach
z siedzibą w Regułach
kom. Przemysław Sobieski

MIESZKAŃCY

Mali i dorosli
LICZBA MIESZKAŃCÓW W GMINIE MICHAŁOWICE
MIEJSCOWOŚĆ

Ludność

GRANICA

1786

KOMORÓW

3675

KOMORÓW WIEŚ

690

NOWA WIEŚ

1800

RAZEM ZACHÓD

7951 (52,16 %)

MICHAŁOWICE

2801

MICHAŁOWICE W.

304

REGUŁY

1514

OPACZ KOLONIA

1375

OPACZ MAŁA

237

RAZEM WSCHÓD

6231 (40,88 %)

PĘCICE

329

PĘCICE MAŁE

372

SUCHY LAS

88

SOKOŁÓW

271

RAZEM ŚRODKOWA CZĘŚĆ

1060 (6,96%)

RAZEM

15242

Mieszkańcy

Rocznik

Granica

Komorów

Komorów Wieś

Michałowice

Michałowice
Wieś

Nowa Wieś

Opacz Kolonia

Opacz Mała

Pęcice

Pęcice Małe

Reguły

Sokołów

Suchy Las

Razem

LICZBA DZIECI W GMINIE - STAN NA DZIEŃ 21.02.2008

2007

19

31

5

28

5

15

8

9

4

5

31

3

2

165

2006

23

47

9

33

3

23

11

3

2

6

21

1

-

169

2005

16

36

9

28

8

19

18

2

2

8

25

5

2

178

2004

19

34

12

37

6

24

12

1

7

3

20

3

-

172

2003

21

38

12

27

3

19

7

4

3

7

13

2

-

156

2002

24

46

6

29

9

19

20

4

6

4

19

2

-

190

2001

20

36

10

37

4

27

8

2

8

2

12

2

1

163

2000

16

41

14

34

8

25

19

1

3

6

11

2

1

181

1999

27

56

8

32

2

21

14

2

7

11

8

3

1

192

1998

18

42

9

25

6

14

16

-

3

4

13

2

1

153

1997

14

40

14

38

1

14

17

2

2

5

17

2

-

166

1996

22

31

11

23

3

17

14

1

10

6

14

4

1

157

1995

20

42

14

32

5

22

15

4

5

4

20

3

2

189

1994

24

57

12

32

4

32

14

4

2

3

16

2

3

205

Razem

283

577

145

435

67

291

193

11

64

74

240

36

6

2436
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OŚWIATA

Zamówienia publiczne Gminy Michałowice
WYKAZ POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH PRZEWIDYWANYCH DO OGŁOSZENIA
W OKRESIE MAJ - CZERWIEC 2008 ROKU

LP.

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

TRYB POSTĘPOWANIA

TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.

„Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży
w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji” – strefa rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie

Przetarg nieograniczony

Czerwiec 2008 r.

2.

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie gminy

Przetarg nieograniczony

Czerwiec 2008

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą
w Wąskiej, Rodzinnej, Sokołowskiej w Sokołowie, Pęcicach
etap I

Przetarg nieograniczony

Lipiec 2008

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kalinowej, Nałkowskiej
i Modrzejewskiej w Granicy

Przetarg nieograniczony

Lipiec 2008

5.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Polnej, Stara
Droga w Komorowie Wsi

Przetarg nieograniczony

Lipiec 2008

6.

Modernizacja ul. Centralnej w Opaczy

Przetarg nieograniczony

Lipiec 2008

7.

Remont tłuczniem kamiennym i betonowym oraz destruktem
bitumicznym ulic Malczewskiego, Popiełuszki, Modrzejewskiej, Szarej, Jałowcowej, Leśnej, Bez nazwy, Studziennej
i Makowej

Przetarg nieograniczony

Czerwiec 2008

8.

Konserwacja SUW i sieci wodociągowej

Przetarg nieograniczony

Czerwiec 2008

9.

Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej- zabiegi pielęgnacyjne
drzew w alejach pomnikach przyrody w Komorowie, w Gminie Michałowice”

Przetarg ograniczony

Czerwiec 2008

Niniejsze zestawienie ma charakter informacyjny i Zamawiający- Gmina Michałowice zastrzega, że terminy i tryby mogą ulec zmianie.
Aktualne zamówienia publiczne znajdują się na stronie internetowej Gminy www.bip.michlowice.pl

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Michałowicach
Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Michałowicach jest drugą co do wielkości szkołą w Gminie. W kameralnej i sympatycznej
atmosferze uczy się w niej 407 uczniów.
Szkoła w Michałowicach rozpoczęła działalność
w 1945 roku jako filia publicznej Szkoły Powszechnej w Czechowicach. Były w niej 3 oddziały i 3 etaty nauczycielskie. Początkowo szkoła mieściła się
w prywatnym lokalu przy ulicy Cichej, a w 1948 r.
została przeniesiona do baraku przy ulicy Szkolnej.
W roku szkolnym 1950/51 stała się filią Szkoły Powszechnej w Opaczy Dużej, a od roku szkolnego
1951/52 zaczęła funkcjonować jako samodziel-
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na placówka pod nazwą Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego w Michałowicach.
Kierowniczką szkoły była najpierw p. Maria Wyszomirska, a następnie p. Stanisław Wojciechowski,
który usilnie zabiegał o budowę nowego gmachu.
Projekt ten został zrealizowany i w 1960 r. oddano
do użytku nowy budynek, w którym rozpoczęło naukę 282 dzieci.
Dzisiaj nikt by nie poznał dawnej szkoły.
Szkoła jest nowoczesna i zadbana. Obecnie posiada pracownie multimedialne i komputerowe,
bibliotekę, halę sportową, siłownię oraz nowoczesny kompleks sportowy i sztuczne lodowisko.
Na terenie znajduje się placyk zabaw służący

michałowickim maluchom. Dyrektorem Zespołu
Szkół od 18 lat jest pan Andrzej Olęcki, a wice
dyrektorem pani Elżbieta Kwiatkowska.
16.10.2006 r. Szkole Podstawowej w Michałowicach zostało nadane imię największego
z Polaków – Jana Pawła II. Wokół osoby Patrona
tworzone są tradycje tj. „Dzień Patrona”, konkurs
wiedzy o Patronie dla uczniów klas I-III i IV-VI,
konkursy plastyczne, wycieczki „Szlakiem Jana
Pawła II”.
Szkoła nasza należy do Klubu SUS „Szkół
Uczących Się” tworzących ogólnopolską sieć
szkół, które wspierają się wzajemnie w podnoszeniu jakości swojej pracy.

OŚWIATA

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach (c.d.)

Zespół Szkół w Michałowicach wraz z imponującym kompleksem sportowym
Zatrudnienie w niej znajduje 33 nauczycieli,
połowa z nich to nauczyciele dyplomowani. Jest logopeda, pedagog, psycholog, prowadzone są zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne, bezpłatne konsultacje
dla uczniów. Dla dzieci z klas I-III zorganizowana
jest bezpłatna gimnastyka korekcyjna. Szkoła posiada bardzo dużą ofertę zajęć pozalekcyjnych (koło
teatralne, plastyczne, matematyczne, informatyczne,
koła przedmiotowe itd.). Działa w niej Klub Szachowy Hetman znany wszystkim szachistom w Polsce.
W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie
klas II i III SP uczestniczą w zajęciach na basenie
w Ursusie. W szkole działa gabinet stomatologiczny,
na stałe zatrudniona jest pielęgniarka.
Nasza szkoła realizuje bardzo szeroki program
oddziaływań profilaktycznych z uwzględnieniem potrzeb charakterystycznych dla danego wieku ucznia.
Oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne mają
charakter ciągły i długofalowy, skierowane są do uczniów (Magiczne Kryształy, Między Nami Kobietkami...) i ich rodziców (Saper, Jasne Granice).
Nasi uczniowie prezentują wysoki poziom nauki: osiągają dobre wyniki w nauce oraz zostają
laureatami konkursów ogólnopolskich, tj. Alfika ma-

Zajęcia koła plastycznego

tematycznego, humanistycznego, Kangura, Kangurka, MAT, z języka angielskiego English High Flier
i z języka niemieckiego „DEUTSCHFREUND”
oraz konkursów gminnych i międzygminnych.
Nie tylko samą nauką żyją uczniowie. Prężnie
działa Samorząd Uczniowski. Tradycją są już akcje: „Sprzątanie Świata”, zbiórka baterii, opieka nad
zwierzętami ze schroniska w Korabiewicach, „Góra
Grosza” oraz akcja „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem. Dokonujemy wirtualnej adopcji zwierząt,
w roku 2008 zakupiliśmy konika polskiego „Gucia”.
Samorząd Uczniowski patronuje szkolnym konkursom z okazji pierwszego dnia wiosny tj. „You can
dance”, czy „Szansa na sukces”.
W tym roku na terenie naszej szkoły działa
także Stowarzyszenie K40, organizując warsztaty
dla dzieci i młodzieży oraz cykliczne spotkania
z autorami książek dla dzieci.
Uczniowie licznie biorą udział w konkursach
plastycznych, wokalnych, recytatorskich czy literackich organizowanych przez szkołę i poza nią,
zajmując wiele znaczących miejsc.
W szkole wydawana jest gazetka „Wagarowicz”, którą redagują uczniowie klas IV-VI. Moż-

Tablica pamiątkowa Patrona Szkoły Podstawowej
– Ojca Świętego Jana Pawła II
na w niej znaleźć relacje z aktualnych wydarzeń
sportowych, muzycznych oraz tematykę bliską
uczniom.
Mamy duże osiągnięcia sportowe. Nasze
dziewczęta reprezentowały Gminę w rozgrywkach powiatowych w piłkę ręczną, unihokeja, piłkę koszykową. Nasi uczniowie zajmują pierwsze
miejsca w zawodach powiatowych w pływaniu.
W szkole organizowane są turnieje szachowe, Michałowickie Spotkanie Artystyczne Dzieci
i Młodzieży, Mistrzostwa Mazowsza Karate, okolicznościowe spotkania Seniorów.
Nie tylko uczniowie doskonalą w szkole swoje umiejętności. Robią to też Rodzice naszych
uczniów, w trakcie cyklicznych warsztatów dla
Ojców, spotkań dla Mam i co miesięcznych warsztatów umiejętności wychowawczych.
W szkole aktywnie działa Rada Rodziców.
Organizuje koncerty, bale karnawałowe dla dzieci
i finansuje wiele przedsięwzięć szkolnych.
Więcej informacji o życiu szkoły można znaleźć na www.spmichalowce.pl
Małgorzata Sieradzka

Szkolny konkurs You Can Dance
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INFORMACJE LOKALNE
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