Lodowisko ju¿ otwarte!

Radni Gminy Micha³owice koñcz¹c IV kadencjê pozostawili trwa³y lad swojej dzia³alnoci samorz¹dowej POSTAWILI NA ROZWÓJ SPORTU
zytywnego dzia³ania. On niew¹tpliwie b³ogos³awi równie¿
czas wolny jaki przeznaczamy
na duchow¹ rozrywkê. Kiedy
bowiem zabiegamy o tê¿yznê
cia³a i osi¹gamy duchow¹
równowagê a przez to nasze
¿ycie staje siê bardziej braterskie i pogodne.
Panie Wójcie, Szanowni
Radni, Dyrekcjo szko³y, tudzie¿ Szanowni Zebrani, bo
dzisiaj wprawdzie pogoda nie
zimowa, ale obiekty, które tutaj s¹ rzeczywicie wspania³e. Boisko szkolne jest pe³nowymiarowe i przystosowane
do rozgrywania wielu konkurencji i meczów (pi³ki no¿nej,
rêcznej, siatkowej, tenisa
ziemnego i dyscyplin lekkoatletycznych).
- To wszystko ma s³u¿yæ
temu - mówi³ dalej ksi¹dz Firlej - aby cz³owiek rozwija³ siê
nie tylko psychicznie, ale i fizycznie. Nie tylko duchowo,
intelektualnie, ale równie¿
¿eby jego cia³o by³o pe³ne
mocy i si³y. wiêty Pawe³ wyranie powie bracia i siostry
biegniemy do celu chocia¿ nie
wszyscy zawsze s¹ pierwszymi. Dlatego ¿yczymy, aby
wszyscy, którzy bêd¹ siê pos³ugiwali tymi obiektami, a
przede wszystkim dzieci i m³odzie¿, ¿eby korzystali z tego,
¿eby docenili to co zrobi³o dla
nich starsze pokolenie i, aby
te obiekty naprawdê szanowali. Bo jest to wielka praca,
ogromny wysi³ek i ogromne
nak³ady fizyczne.
Obiekty zosta³y wzniesione
nak³adem 2,5 mln z³. ca³kowicie z funduszu gminy.
- Gdy przyje¿d¿aj¹ tutaj moi
znajomi ksiê¿a i przechodz¹
ko³o szko³y pytaj¹:Co tu siê
dzieje. Co za du¿a inwestycja jest tutaj realizowana?
Bywamy w ró¿nych miejscowociach, a mymy takiej inwestycji jak w Micha³owicach,

Zatrudniê w piekarni piekarza-cukiernika, a tak¿e
przyuczê do zawodu osoby zainteresowane.
tel. 022 755 82 33

NZOZ

LECZNICA

Lekarzy specjalistów
STOMATOLOGIA

pe³ny zakres dla dzieci i doros³ych.

Chirurgia: trudne przypadki
- specjalista chirurgii szczêkowej
z Akademii Medycznej w Warszawie

Warszawa Ursus, ul. Plutonu Torpedy 26

tel.:022 668 48 53, kom.:605-520-555,
tel/fax: 022 882 42 60
www.lecznica-puls.pl

LOMBARD
PO¯YCZKI POD ZASTAW
Z£OTO, RTV, AGD, GSM
KOMPUTERY, FOTO, ANTYKI

Centrum Handlowe Niedwiadek
ul. Wojciechowskiego 33; pawilon 16

0 601 23 16 14

Otwarte:
Poniedzia³ek - piatek 9.00 - 17.00
Sobota 9.00 - 14.00

Pizzeria Da Grasso w
Pruszkowie zatrudni:kelnerki, kucharzy do pizzy,pomocników kucharza,kierowców z w³asnym samochodem.tel. 0668-156-972,
0502-056-872
Kobieta lat 33, o mi³ej aparycji podejmie ka¿d¹ pracê w
pobli¿u kolejki WKD na trasie
Pruszków - Grodzisk Mazowiecki lub w okolicach Pruszkowa.tel. 0886-800-473

w ¿adnej szkole nie widzieli doda³ ks. Firlej. - Dlatego trzeba, aby m³odzi potrafili to
uszanowaæ.
Po zakoñczeniu oficjalnej
uroczystoci na p³ycie lodowi-

ska wyst¹pili uczniowie z Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego EURO VI 6 z Warszawy, którym dowodzi mistrzyni
Polski Ilona Senderek.
Julian Brachmañski

KARNAWA£

dok. ze str. 6
W Polsce stawa³ siê stopniowo najwa¿niejszym wydarzeniem, aby za Sasów podporz¹dkowaæ sobie wszystkie
stany. U schy³ku panowania
Augusta III pojawi³y siê w
Warszawie, a póniej i w innych miastach reduty, czyli
bale maskowe.
Wprowadzi³ je W³och Salvador, a odbywa³y siê przez
ca³y tydzieñ, z wyj¹tkiem pi¹tków i sobót. Wszyscy uczestnicy balu powinni byæ w maskach dla podkrelenia równoci bawi¹cych siê. Wstêp
na reduty by³ odp³atny, ale bilet upowa¿nia³ do korzystania
ze wiat³a i kapeli, za wszystkie inne - napoje i jedzenie
trzeba by³o p³aciæ. ...Ka¿dym
redutom asystowa³a warta od
gwardii konnej - pisze Jêdrzej
Kitowicz - kto ha³as zrobi³,
natychmiast przez oficjera i
¿o³nierzy by³ wyrugowany za
drzwi, a tam siê musia³ odmaskowaæ i oficjer s¹dzi³ o osobie i pod³ug swego rozs¹dku
z ni¹ postêpowa³.
Jakby na przekór temu, ¿e
Rzeczpospolita szlachecka
siê rozpad³a, to w³anie za
Stanis³awa Augusta szaleñstwa karnawa³owe by³y coraz
wiêksze. P³acono za bilet 9
z³otych, uwa¿ano, ¿e nale¿y
obowi¹zkowo bywaæ na nich,
a przeszkodziæ temu nie móg³
nikt i nic - choæby mia³ byæ
³añcuszkiem do ciany przykuty - wo³a poeta Kajetan
Wêgierski - urwa³bym siê i jecha³ dzisiaj na reduty.
Najchêtniej tañczono mazura i poloneza, chocia¿ ju¿
przyjmowa³y siê nowe tañce:
menuety i kontredanse. By³o
wielu znakomitych tancerzy,
wród których prym wodzi³
ksi¹¿ê Józef Poniatowski.
Bawi³a siê polska szlachta
do upad³ego, do ostatnich
swych dni. Bawi³a siê i póniej - jak twierdz¹ kronikarze.
Najhuczniejsze karnawa³y
przypada³y na XIX wiek. Bali
by³o do wyboru - proszone,
US£UGI INNE

Zatrudniê brakarki i
szwaczki w O¿arowie Maz.
tel. (022) 722-37-83

ACER
og³oszenie

W sobotê, 6 stycznia 2007
roku przy Zespole Szkó³ zosta³y oddane do u¿ytku dwa
obiekty sportowe: szkolne boisko i lodowisko.
- Te obiekty nie powsta³y tak
sobie bez ¿adnej przyczyny
dla samej swej idei powstania,
poniewa¿ powiem jakie jest
tego przes³anie. Nasz¹ nadziej¹ na przysz³oæ s¹ dzieci i nasza m³odzie¿, jak te
dzieci bêd¹ wychowane, wykszta³cone, to zale¿y nie tylko od rodziców, ale i od w³adz
gminy - samorz¹du terytorialnego, który powinien robiæ
wszystko, aby sprzyjaæ w³aciwym postawom w ¿yciu
naszych przysz³ych mieszkañców. A ta postawa musi
byæ ukszta³towana nie tylko
przez naukê w szkole, ale te¿
przez docenion¹ wielk¹ sprawê jak¹ jest sport, który kszta³tuje tê¿yznê fizyczn¹ - powiedzia³ Roman Lawrence wójt
gminy Micha³owice. - Nale¿y
tu dodaæ, ¿e te obiekty powsta³y nie tylko dziêki staraniom dyrekcji Zespo³u Szkó³
na czele z dyrektorem Andrzejem Olêckim, w³adzom
gminy, ale tak¿e i radnych:
S³awomira Walendowskiego,
Jacka Sieraka, Boles³awa
Kussa, Piotra Hosera, Paw³a
Zacnego czy Krystiana Kwietniaka, zastêpcy wójta. Ci Panowie s¹ to nie tylko byli sportowcy, ale w dalszym ci¹gu
uprawiaj¹ sport. Czyli sport w
naszej gminie ma w³aciwe
miejsce, jako miejsce szczególne w integracji spo³ecznej.
Uroczystego powiêcenia
obiektów dokona³ ksi¹dz Leon
Firlej, proboszcz parafii pw.
Wniebowziêcia Najwiêtszej
Marii Panny.
- Drodzy bracia i siostry!
Bóg da³ nam si³ê, abymy mu
z radoci¹ s³u¿yli i pomagali
braciom i byli pos³uszni bo¿emu prawu do wszelkiego po-

PRACA

Hydraulik, uprawnienia
spawalnicze elektryczne i
gazowe.Instalacje gazowe.
Szuka pracy od zaraz.tel.
0501-979-280 , 0508-993627

sk³adkowe, kawalerskie, panieñskie - mo¿na by wyliczaæ
w nieskoñczonoæ. W latach
trzydziestych - pisze Helena
Eile - w domu gdzie by³y panny na wydaniu dawano jeden
bal rocznie dla 15-letniej, trzy
dla 20-letniej i szeæ dla 25letniej. A mimo to zdarza³o siê
czasem, ¿e chocia¿ chodzi³a na rauty, chodzi³a na bale
sto dwadziecia razy tañcz¹c
w karnawale. A¿ wreszcie panieñskim skoñczywszy ostatki, po bia³ym mazurze zosta³a u matki. No có¿, nie zawsze pomaga³y zabiegi rodziców i najpiêkniejsza suknia
balowa.Tak wiêc trwaj¹cy od
sylwestra karnawa³ przetrwa³
do dzi.
opracowa³a: aros

BANKOMAT
W-wa Ursus
ul. W. S³awka 1
(sklep WARUS)

INNE
Pawilon do wynajêcia o
pow. 12 m. kw. WarszawaUrsus ul. Wiosny Ludów
59A, tel. (022) 277-41-96,
dzwoniæ wieczorem
Korepetycje z j. francuskiego,zakres szko³y gimnazjalnej, przygotowanie do
wyjazdu do Francji. tel.(022)
423-90-79, kom. 078-83-72990, Dzwoniæ w godz. 8.00 10.00 i po 20.00
Wycena dzie³ sztuki i staroci,Mo¿liwoæ doradztwa i
dojazdu do klienta.tel. (022)
423-90-79, kom. 078-83-72990, dzwoniæ w godz. 8.00 10.00 i po 20.00
Naprawa telewizorów
na miejscu u klienta.
Tanio. Solidnie.
tel. 0503-326-216

BIURO PODRÓ¯Y

- WCZASY RODZINNE
- SYLWESTER
- WYCIECZKI PO POLSCE I EUROPIE
- ZIMOWISKA
OFERTA
- OBOZY NARCIARSKIE
LAST
MINUTE
- ZIELONE SZKO£Y

W-wa - Ursus

ul. Keniga 14 (obok biblioteki)

tel.: (022) 353-69-60,
czynne: pn. - pt. 10.00 - 18.00

www.wakacjedlaciebie.pl

L

A1, A, B, C, C+E

AUTO
SZKO£A

Wodzielak W³adys³aw
Samochody, motocykle
Ursus, LO
ul. Sosnkowskiego 10,
codziennie 16-18
Piastów, LO,
ul. 11 Listopada 2a,
pon. 18-19.30

Orodek Szkolenia
Kierowców
tel./fax: 022 662-64-12, 16-18
Zapisy: 0-602-260-004,
022 667-79-23

www.wodzielak.glt.pl
Pruszków, LO,
ul. Kociuszki 38,
r. 18-19.30

BANKOMAT
PIASTÓW
ul. Elizy
Orzeszkowej 66

l ALKO Przeprowadzki
Meblowozy Transport 90 gr/
km. 0 694-977-485.
l Cyklinowanie solidnie
751-96-01
l ZAMKI 24h awarie, otwieranie, monta¿ 22 676-89-43
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