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Dzisiaj skrót dla tych , którzy muszą szybko 
dojechać na Okęcie czy bliski Mokotów.
A kto jest dziś moim informatorem? — nie kto 
inny, jak nasz wójt , Pan Roman Lawrence.
A dlaczego akurat Mokotów? — cierpliwości, 
wszystko się wyjaśni. Zaczynamy! 
Ruszamy z Komorowa tak jak do Janek  
ul.Sokołowską, skręcamy na Puchały, 
gdy droga się rozwidla jedziemy w lewo. 
Przejeżdżamy Raszyniankę i wtedy — UWAGA! 
— w prawo.
Wreszcie ulice mają nazwy, będzie łatwiej. 
Wjeżdżamy w Trakt Grocholicki — brzmi dum-
nie, ale to zwykła ścieżka. Czwarta w lewo 
to Waryńskiego i znowu czwarta w pra-
wo — Pruszkowska.
Tu możemy spotkać wójta, który jedzie 
z Michałowic. Dojeżdżamy do Godebskiego 
i w lewo. Jedziemy wzdłuż Krakowskiej 
i gdy droga się kończy, skręcamy w prawo 

w Gałczyńskiego i omijając 
najgorsze korki, lądujemy 
na Okęciu. Aleją Krakowską 
udajemy się w wybranym 
przez nas kierunku. 

A gdzie udaje się wójt? — no 
właśnie. 
Pan Roman Lawrance 

jedzie po pieniądze dla naszej gmi-
ny do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, na ulicę J.S 
Bacha. I teraz wszystko jasne.
Szerokiej drogi!!!
PS. A może Ty znasz jakiś ciekawy skrót? 
Jeżeli tak — zadzwoń! Tel. 0-695 444286.
Oddzwonię i na pewno opiszę Twój 
skrót w naszej niecodziennej gazecie 
„K jak Komorów”._

Z Carycą na skróty



� Nr 2(5) 2007K jak Komorów (dodatek)

Kawiarnia Artystyczna
 Art-Café

05-806 Komorów, ul. Ceglana 2  
(przy stacji WKD)

czynna codziennie: 10.00 – 21.00, 
  tel.: 022/ 759-96-73

Partnerstwo lokalne jest nowoczesnym instrumentem 
budującym wspólnotę wielu różnych partnerów społecz-
nych, działających na rzecz swojego miejsca zamieszka-
nia, pracy, wypoczynku. Partnerstwo daje możliwość po-
znania się przedstawicieli różnych środowisk lokalnych 
i podjęcia wspólnych prac na rzecz rozwoju miejscowo-
ści, z którą są związani.
W Polsce ta forma współpracy różnych instytucji dopiero 
zaczyna być popularyzowana.
W maju br. z inicjatywy wielu osób z naszej gminy oraz 
Urzędu Gminy Michałowice powstała grupa partner-
ska „Ogniwo”. Jest dobrowolnie działającą wspólnotą 
wielu środowisk: Zespołu Szkół w Nowej Wsi, Polskiego 
Związku Emerytów i Inwalidów, Sołect Pęcice Małe 
oraz Opacz Kolonia, Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Komorowie, StowarzyszeniaK40, Hufca ZHP Pruszków, 
Zarządu Komorowa i GOPS-u w Nowej Wsi. Partnerstwo 
pracuje poprzez realizację akcji, wydarzeń i projektów 
pomagających lepiej funkcjonować konkretnym osobom, 
grupom, czy środowiskom, wykorzystując te zasoby, 
które posiada społeczność lokalna naszej gminy.
Głównymi zasadami działania „Ogniwa” są współpraca, 
jedność, porozumienie, odpowiedzialność, oraz równość. 
Partnerstwo działa w trzech podstawowych sektorach:
1.  organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – w tej 

grupie pracujemy m.in. nad pobudzeniem aktywności 
młodych ludzi, oraz przygotowaniem oferty zgodnej 
z ich oczekiwaniami;

2.  dbałość o czystość i estetykę naszej gminy – zajmie-
my się m.in. śmieciami w lasach i na poboczach dróg, 
organizacją segregacji odpadów, ochroną środowiska;

3.  usprawnianie przepływu informacji między mieszkań-
cami a władzami gminy.

Oganizacje i instytuacje zainteresowane uczestnicze-
niem w pracach naszego Partnerstwa, dobrowolnie 
poświęcając czas na spotkania, diagnozowanie proble-
mów, planowanie i podejmowanie wspólnych działań 
z innymi członkami naszej grupy i jego sympatykami, 
prosimy o kontakt z sekretariatem Grupy Partnerskiej 
„Ogniwo”, mieszczącym się w GOPS w Nowej Wsi 
– tel.0-22 758 27 93
„Ogniwo” promuje także ideę wolontariatu, zachęcając 
szczególnie młodych ludzi do pracy na rzecz innych. 
Chętni mogą się już teraz zgłaszać do GOPS w Nowej 
Wsi, gdzie tworzona jest baza wolontariatu.
Wkrótce uruchomiona zostanie strona internetowa 
„Ogniwa” (www.ogniwo.michalowice.pl), na której znajdą 
się wszystkie bieżące informacje na temat Partnerstwa.
K40_

Partnerstwo na rzecz rozwoju gminy Michałowice „Ogniwo”
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