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75. rocznica boju

pod Pęcicami
2 sierpnia1944 roku wycofujące się z Ochoty powstańcze oddziały
ppłk. Mieczysława Sokołowskiego ps. „Grzymała” natrafiły na oddziały
niemieckie stacjonujące w pęcickim dworze. Trzydziestu jeden
powstańców poległo w bezpośredniej walce. Sześćdziesięciu wziętych
do niewoli torturowano i rozstrzelano w cegielni w Pęcicach...

Gmina bez smogu

Czy zwalczymy „niską emisję” z pieców węglowych w naszej gminie w ciągu tej
kadencji? Mamy na to duże szanse

Rocznica
czerwca
1989
r.
W tym roku obchodziliśmy okrągłą rocznicę częściowo wolnych wyborów
4 czerwca 1989 roku. Z tej okazji w gminie odbył się szereg imprez
i uroczystości upamiętniających to wydarzenie

Wielki sukces komorowskich
koszykarzy
fot. szewo.com

Klub UKS z Komorowa wywalczył w Żarach srebrny medal
Mistrzostw Polski w Koszykówce do lat 14!

SMOG

Gmina bez smogu?

C

zy zwalczymy „niską emisję” z pieców węglowych w naszej gminie
w ciągu tej kadencji? Wszystko
wskazuje na to, że mamy duże szanse. Co
robimy teraz, aby osiągnąć ten cel?

W 2018 roku zrobiono
pierwszy krok
w zwalczaniu smogu
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Realizujemy program wymiany pieców na paliwa stałe na te o lepszych
parametrach ekologicznych, czyli na
gaz. Program PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji) dla gminy Michałowice,
uchwalony 15 lutego 2019 r., zakładał na
lata 2018–2024 realizację wymiany 41 pieców rocznie. W roku 2019 mamy szanse na
realizację 150% planu!
Dzięki przeprowadzonej przez urząd
skutecznej akcji informacyjnej programem zainteresowało się bardzo wielu
mieszkańców. W terminie wpłynęło 68
wniosków o dofinansowanie wymiany
pieca. Dotychczas podpisanych zostało
45 umów, a ich wartość wyczerpała zarezerwowaną w budżecie na rok 2019 kwotę 315 tys. zł. Z pozostałych wniosków aż
17 spełnia kryteria. Stwierdzenie, że naszej społeczności zależy na jak najszybszej eliminacji pieców na paliwo węglowe, jest zatem jak najbardziej prawdziwe.
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Struktura wykorzystania źródeł energii cieplnej w naszej
gminie (źródło - dane własne).

Nazwa działania
Wymiana pieca węglowego na gazowy

Liczba inwestycji (wymienionych pieców)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

41

41

41

41

41

41

41

Razem

287

Ogólny efekt ekologiczny zmniejszenia
pyłu zawieszonego PM10 (tony)

19,36

Ogólny efekt ekologiczny zmniejszenia
pyłu zawieszonego PM2,5 (tony)

19,07

Harmonogram wymiany pieców na paliwo stałe, zapisany w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Michałowice wraz z efektem ekologicznym.

SMOG
W czasie zwołanej między innymi z tego
powodu sesji nadzwyczajnej Rada Gminy
uchwaliła dodatkowy budżet dla programu wymiany pieców w kwocie 119 tys. zł,
tak aby wszyscy, którzy złożyli poprawny wniosek, mogli w tym roku skorzystać
z gminnego programu, czego rezultatem
będzie mniej smogu aż o 62 „kominy”.
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Teraz czas
na kolejne kroki

Dodatkowo przygotowane zostały
dwa nowe programy, które zmierzają
do realizacji hasła „Gmina bez smo-

gu”.
Pierwszy program skierowany jest do
osób, które chcą skorzystać z szerszego dofinansowania niż tylko to, które zapewnia program wymiany pieców realizowany w oparciu o dofinansowanie z budżetu
gminy Michałowice, np. ze środków NFOŚ
czy rządowego Programu „Czyste Powietrze”. Wraz z dwoma innymi samorządami (Sulejówkiem i Piastowem) opracowujemy program umożliwiający mieszkańcom
skorzystanie z usług konsultacyjnych i doradczych prowadzonych przez wyłonioną
w przetargu firmę. Zadaniem tejże firmy będzie dobranie najbardziej efektywnego programu ograniczającego niską emisję dla
ubiegającego się o dofinansowanie mieszkańca danej gminy, pomoc w poprawnym
wypełnieniu wniosków dotacyjnych oraz
w rozliczeniu wniosku po zakończeniu termomodernizacji. Wynagrodzenie za usługę
planujemy opłacić z budżetu gminy na zasadzie success fee, tzn. po skutecznym rozliczeniu dotacji.
Usługa ma dotyczyć trzech obszarów:
{{wymiany pieców na paliwa stałe na kotły gazowe spełniające wymagania ekoprojektu;
{{termoizolacji przegród budowlanych, tj.
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
izolacji ścian, stropów i dachu;
{{instalacji odnawialnych źródeł energii
(OZE), w tym ogniw fotowoltaicznych,
kolektorów słonecznych, rekuperacji,
pomp ciepła, gruntowych wymienników temperatury/ciepła (GWT/GWC) itp.
Drugi program – Lokalny Program Osłonowy „Przyjazne ciepło” – może objąć osoby, które zdecydują się na trwałą wymianę
ogrzewania opartego na paliwie stałym
na ogrzewanie gazowe lub inne systemy
ekologiczne i w związku z tym będą ponosić zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego, a których sytuacja materialna powstrzymuje przed dokonaniem
modernizacji pieców. Planowana pomoc

Realizacja programu wymiany pieców . W tym
roku będziemy mieli za sobą 1/3 całości wymiany pieców, zakładanej na lata 2018-2024. Utrzymując to tempo, mamy szansę zrealizować program do 2023 roku, co zmniejszy emisję pyłów
PM2,5 i PM10 o blisko 40 ton rocznie. Już w tym
sezonie grzewczym emisja będzie o około 13 ton
niższa niż na początku 2018 roku.

wnioski oceniane po
zwiększeniu budżetu

ma mieć formę zasiłku celowego (dopłata do wyższych kosztów ogrzewania gazowego), udzielanego ze środków gminy
na podstawie ustawy o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryteriów dochodowych przyjmowanych dla innych programów socjalnych realizowanych w gminie.
O wsparcie będą się mogli ubiegać mieszkańcy, którzy dokonają wymiany ogrzewania w ramach gminnego programu
wymiany pieców, innych programów do-

tacyjnych, np. „Czyste Powietrze”, lub ze
środków własnych. Co ważne, o dotację
będą mogli ubiegać się także mieszkańcy,
którzy już dokonali wymiany pieca w latach 2018–2019.

Konsultacje społeczne
Oba programy były przedmiotem czerwcowych konsultacji społecznych, na które zaproszeni zostali mieszkańcy gminy
za pośrednictwem strony internetowej,
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SMOG
portali społecznościowych oraz informacji zamieszczonych na tablicach ogłoszeń. W czasie spotkania konsultacyjnego poruszono kwestie dotyczące różnych
możliwości obniżania „niskiej emisji”
w gminie, pod dyskusję podano dużo pomysłów, które były spisywane na bieżąco przez pracowników urzędu. Spotkanie
było owocne i niezwykle żywe. Dało ono
możliwość spojrzenia na problem smogu w gminie z punktu widzenia mieszkańców. Pracownicy gminy równolegle
przy trzech stolikach spisywali sugestie
w trzech grupach tematycznych:
{{OZE – odnawialne źródła energii,
{{LPO – Lokalny Program Osłonowy,
{{SMOG.
Najbardziej ożywione dyskusje były prowadzone przy stoliku poświęconym odnawialnym źródłom energii. Szeroką dyskusję prowadzono też w ramach stolika
SMOG na temat różnych form walki z tym
zjawiskiem: transport niskoemisyjny, kontrole/kary, dron, czujniki. Zwrócono też
uwagę na konieczność opracowania polityki prowadzenia edukacji ekologicznej
w gminie. Dużo uwagi poświęcono także
temu, iż prawidłowe mierzenie, przedstawianie i interpretowanie wyników pomiaru jakości powietrza jest bardzo trudnym
zadaniem. Wynik pracy dla poszczególnych stolików tematycznych zamieszczamy w tabeli obok.
Po spotkaniu powstała propozycja utworzenia gminnej rady antysmogowej. Zaproszenia do Rady
„Gmina bez Smogu” zostały skierowane do mieszkańców oraz wszystkich
radnych (listę członków rady zamieszczamy na sąsiedniej stronie). Udział
w radzie jest społeczny, a głos doradczy i konsultacyjny należy do wójta.
Wszystkim osobom, które zgłosiły się
do rady, bardzo dziękujemy.
Urząd gminy szuka najlepszych
rozwiązań monitorowania jakości powietrza w gminie. Ponieważ
można pozyskać fundusze zewnętrzne na czujniki jakości powietrza, w tym
urządzenia zamontowane na dronach,
pracujemy nad najefektywniejszym sposobem wykorzystania takich dofinasowań. Rozważany jest zakup mobilnej
stacji monitorowania powietrza i narzędzi do informowania o wynikach pomiarów. Nadrzędnym celem jest pozyskanie
wiarygodnych danych na temat smogu
na terenie naszej gminy, jak również zidentyfikowanie najważniejszych jego
źródeł i przyczyn.
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W poniższej tabeli przedstawiamy pomysły zgłaszane w czasie konsultacji 3 czerwca. Obecnie w urzędzie gminy
trwają analizy związane z wykonalnością tychże pomysłów i uwarunkowaniami prawnymi z nimi związanymi.
Pytanie

Odpowiedzi i proponowane rozwiązania

Co powinniśmy zmienić
w programie wsparcia
mieszkańców przez firmę
zewnętrzną?

• Opracować jasne zasady rozliczania firmy konsultingowej
• Przeprowadzić szczegółowe szacowanie kosztów działalności firmy
• Zrewidować pomysł na wynagradzanie firmy (czy 1000 zł to wystarczająca
kwota?)
• Poprawić komunikację działań urzędu ze społecznością gminy
• Szczegółowo wyjaśnić proces obsługi potencjalnego beneficjenta przez
zewnętrzną firmę
• Do umowy z firmą konsultingową wprowadzić mechanizm sprzężenia zwrotnego, by wynagrodzenie było przyznawane również na podstawie ewaluacji
firmy przez mieszkańców
• Dopisać do zadań firmy wyszukiwanie dobrych dostawców paliwa gazowego
• Uwzględnić rabaty takich firm jak PGNiG, promujących przyłączenie do sieci gazowej
• Wykorzystać informację z firmy odbierającej śmieci, kto w sezonie grzewczym oddaje popiół

Co powinniśmy zmienić
lub poprawić w Lokalnym
Programie Osłonowym?

• Policzyć wszystkie koszty związane z konwersją na paliwo gazowe, w tym koszty związane z przeglądami okresowymi kotła
• Dodać informację, kto będzie płacił różnicę w cenie gazu po zakończeniu programu
• Dodać informacje, ile program ma trwać
• W każdej sytuacji rozważyć, czy w przypadku braku sieci gazowej dobrą
alternatywą nie byłoby ogrzewanie elektryczne
• Zadecydować, jak podzielić te koszty między gminę i użytkownika
końcowego korzystającego z pomocy gminy
• By uniknąć nadużyć, gmina powinna płacić fakturę za gaz, a nie zwracać
pieniądze na wskazane konto
• Rozważyć zmianę formy rozliczenia ze współczynników dopłat na różnicę
w cenie za kWh energii między węglem a paliwem gazowym

Jakie działania powinien
podjąć Urząd Gminy
Michałowice w kwestii walki
ze smogiem?

• Wdrożyć procedury karania „trucicieli”
• Wymagać faktur za paliwo w sytuacji podejrzeń o używanie paliwa złej
jakości
• Zlecić kompleksową analizę rozwiązań prawnych możliwych do wdrożenia
na terenie gminy
• Wystąpić do władz państwowych o poprawę prawa, a także lobbować w sejmie zmiany w prawie
• Aktywnie edukować mieszkańców, zarówno w kwestii działań antysmogowych, jak i działań związanych z przełączeniem się na OZE
• Myć ulice, by zmniejszać smog komunikacyjny
• Promować niskoemisyjny transport, np. autobus elektryczny i rowery
• Przygotować i rozpropagować długoterminową strategię gminy w zakresie
działań antysmogowych
• Nawiązać współpracę z Instytutem Ochrony Środowiska i wprowadzić na
terenie gminy program badawczy, a także pilotażowy program monitoringu paliw
• Rozważyć stworzenie mapy „trucicieli” (kopcących kominów) jako metody
walki z „opornymi” przez piętnowanie konkretnych posesji

Jakie rodzaje OZE powinna
wspierać gmina?

• Gmina powinna promować wszystkie odnawialne źródła energii
• Rozważyć rozwiązania kompleksowe, jak fotowoltaika na budynkach gminnych, połączona z kogeneracją energii elektrycznej, np. za pomocą małego
bloku gazowego

• Jasnej komunikacji zamiarów i strategii gminy w zakresie wspierania OZE
Jakich form pomocy oczekują
i walki ze smogiem
mieszkańcy?
• Poprawy efektywności kontroli „kopcących kominów”, a także skuteczności
w egzekwowaniu kar administracyjnych
• Usunięcie „białych plam” z mapy jakości powietrza w gminie poprzez zainstalowanie czujników w Sokołowie, Pęcicach i Regułach
• Przygotować aplikację gminną na smartfony, która będzie informować
o jakości powietrza i alarmować, gdy zostały przekroczone normy
• Zakup drona z aparaturą pomiarową jako narzędzia do skutecznego dysCzy zasadnym jest zakup
cyplinowania „trucicieli”, którzy widząc, że prowadzone są pomiary jakości
czujników, drona i stacji
powietrza, będą bardziej uważać na to, czym palą
• Oprócz drona uruchomić mobilną stację kontroli jakości powietrza na samopomiarowych?
chodzie, a także wyposażyć policję w samochód z czujnikiem do kontroli spalin
• Jeden z uczestników jednoznacznie krytykował pomysł zakupu drona i czujników jako nieuzasadniony ekonomicznie
• Rozważyć podpisanie umowy z firmą zewnętrzną na usługę monitorowania
jakości powietrza, zamiast zakupu własnych czujników

SMOG
Skutecznie rozwijamy
inne projekty związane
z ograniczeniem „niskiej
emisji”
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Opracujemy strategię elektromobilności – Referat Funduszy Zewnętrznych pozyskał środki na ten cel
z programu „GEPARD II – transport niskoemisyjny” w wysokości 50 tys. złotych.
Przeznaczymy je w całości na opracowanie
strategii elektromobilności – dokumentu,
który będzie określał politykę transportową gminy, uwzględniającą zidentyfikowane potrzeby mieszkańców, i stworzy
dogodne warunki dla rozwoju elektromobilności, a także zwiększenia udziału
wykorzystywania paliw alternatywnych
w transporcie na terenie gminy.
Powstaną nowe ścieżki rowerowe.
W ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014–2020 powstanie nowa trasa rowerowa o dł. 2,6 km wzdłuż rzeki Raszynki (po
jej północnej stronie) – od alei Powstańców Warszawy w Regułach do ul. Kasztanowej w Michałowicach. W lipcu rozpoczęliśmy modernizację drogi rowerowej
wzdłuż alei Topolowej (od komisariatu policji do ul. Szkolnej w Michałowicach – 1,5
km). Po modernizacji odcinek ten będzie
pełnił funkcję ciągu pieszo-rowerowego,
przy czym ruch rowerowy będzie odseparowany od ruchu pieszego. Ścieżka zyska
także nowe oświetlenie, które powstanie
także wzdłuż ścieżki rowerowej biegnącej
wzdłuż alei Powstańców Warszawy w Regułach i ul. Pęcickiej w Pęcicach. Rozpoczęło się również projektowanie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż
ulicy Topolowej, między ulicą Szkolną
i Kolejową.
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Skład rady „Gmina bez smogu”
Urszula Allam-Pełka
Joanna Chilarska
Grażyna Ginalska
Michał Gondzik
Wojciech Grzeniewski
Jarosław Hirny-Budka
Daniel Kowalski
Tomasz Łoziński
Andrzej Łuszczyński
Kazimierz Michalewicz
Małgorzata Pietrusiak
Maciej Polarczyk
Iwona Radzimirska
Joanna Wysocka-Sawczuk

3 czerwca odbyły się konsultacje społeczne programów antysmogowych. W czasie konsultacji zostały poruszane
kwestie dotyczące możliwości obniżania „niskiej emisji” w gminie, pod dyskusję zostało „rzuconych” dużo pomysłów,
które były spisywane na bieżąco przez pracowników urzędu.
Pytanie

Odpowiedzi i proponowane rozwiązania

• Problemy, jakie stwarza wymiana pieca (konieczność koordynowania
wieloetapowej operacji)
Co jest największą przesz- • Obawa przed zmianą czy koniecznością zapoznania się z nową technologią
kodą lub obawą przed wymi- • Brak przyłącza gazowego, duży koszt instalacji wewnątrz budynku,
zwłaszcza gdy ogrzewanie węglem nie jest ogrzewaniem centralnym
aną pieca?
• Większy koszt eksploatacji pieca gazowego zarówno w kontekście kosztów
paliwa, jak i przeglądów oraz ewentualnych napraw
• Oddzielny telefon może zostać potraktowany jako zachęta do donosicielstCzy warto uruchomić smogowa, lepiej więc podać numer telefonu właściwego wydziału w gminie
wy numer alarmowy?
• Na taki telefon można zgłaszać propozycje rozwiązania problemów z zatruwaniem środowiska, dopasowane dla konkretnych osób
• Gmina powinna włączyć się do programu badawczego w ramach programu
LIFE (UE), aby opracować modele matematyczne skażenia powietrza
• Rozpoczęcie współpracy z WIOŚ
Jaki powinien być katalog • Uruchomienie stacji monitorowania powietrza
działań podejmowanych • Przygotowanie na łamach „Biuletynu Informacyjnego” historii sukcesu osób,
przez urząd w walce ze smoktóre zdecydowały się na inwestycję w odnawialne źródła energii
• Edukowanie młodzież w szkołach, a mieszkańców poprzez instytucje gminne,
giem?
takie jak biblioteki i świetlice
• Wystawienie „urn na dobre pomysły” w instytucjach gminnych – urzędzie,
bibliotekach i szkołach
• Jak najszybsze wdrażanie pomysłów na walkę ze smogiem
Jakie są priorytety działań UG • Przeznaczenie wyższych środków na wymianę pieców
w kwestii walki ze smogiem ? • Uruchomienie monitoringu tam, gdzie obecnie nie ma danych na temat
jakości powietrza w gminie
Jak oceniają Państwo do- Uczestnicy spotkania ocenili działania gminy dobrze, zdecydowanie krytycznie
tychczasowe działania gminy oceniane jest tempo - zdaniem osób biorących udział w spotkaniu konsultacyjw zakresie walki ze smogiem? nym powinno być ono znacznie szybsze.
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Promujemy jazdę niskoemisyjnymi
środkami transportu, takimi jak rowery i samochody elektryczne i hybrydowe. W lipcu razem z olimpijczykami Mieczysławem Nowickim i Tadeuszem
Mytnikiem w ramach projektu „Rowerem
po Zdrowie” szczególnie promowaliśmy
transport rowerowy. 14 lipca dwie licz-

ne grupy rowerowe wystartowały z Michałowic (ok. 50 osób) oraz z Komorowa
(150–200 osób – rodzin z dziećmi i seniorów) w ramach promocji tego środka lokomocji. Przygotowujemy się również do
uruchomienia w sierpniu pilotażowego
carsharingu z firmą Panek.
MAŁGORZATA PACHECKA
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WYDARZENIA

„Żeby jutro było z nas dumne...”

Dumni – wybory 1989
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multimedialna urzędu została zamieniona w lokal wyborczy z tamtego czasu. Zaprezentowano film ze wspomnieniami
uczestników, przygotowany przez Annę
Płażewską, Elizę Kostrzewę i Marcina Bójko, oraz wystawę o Komitetach Obywatelskich i wyborach 1989 r., którą nadal można oglądać przed urzędem.
Przybyli prawie wszyscy, a osoby już
nieobecne były reprezentowane przez
rodziny. Ówcześni działacze dzielili się
wspomnieniami z czasów działania
w Komitecie i prac przy kampanii. Mówili
o tym, jak rozwieszali banery czy angażowali rodziny do pilnowania w nocy plakatów, by nie zdarli ich zwolennicy władzy.

Wspominali rozdawanie ulotek przed kościołami i organizowanie spotkań wyborczych z kandydującym z naszego okręgu
Zbigniewem Janasem. Opowiadali, jak
podczas głosowania jako mężowie zaufania pilnowali, by władza nie sfałszowała
wyborów. Jak rosła w nich nadzieja, gdy
widzieli tłumy zmierzające do urn wyborczych, i euforia podczas liczenia głosów,
a także niepokój: czy ta druga strona to
uzna, czy nie będą podważać wyniku.
„Chcieliśmy wolności, chcieliśmy zmiany. Byliśmy świadomi wagi wyborów. To
był pierwszy krok, początek czegoś fantastycznego” – wspomina Sławomir Walendowski. „To był taki moment, że wie-

4 czerwca 1989
4 czerwca 1989 r. miały miejsce pierwsze częściowo wolne wybory. W ich efekcie do
Sejmu i Senatu weszli przedstawiciele środowisk opozycyjnych. Kampanię wyborczą
prowadził Komitet Obywatelski powołany przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność.
W wielu miejscowościach, także w naszej gminie Michałowice, powstały Komitety Obywatelskie (KO). Był to spontaniczny ruch zwolenników zmian ustrojowych. W prace KO
zaangażowały się rzesze ochotników, którzy pracowali przy kampanii wyborczej i jako
mężowie zaufania zasiedli w komisjach wyborczych. KO włączyły się również bardzo
aktywnie w przeprowadzenie wyborów do samorządów w maju 1990 roku.
fot. Marcin Bójko

P

ędzle zanurzone w czerwonej farbie śmigają po białym płótnie. To
uczniowie szkoły w Nowej Wsi malują hasło „Komitet Obywatelski Solidarność Michałowice”, w Komorowie – „Nie
śpij, bo cię przegłosują”, a w Michałowicach: „Twoją szansą Solidarność – wybory 1989”. W grupę młodzieży wmieszana
Małgorzata Pachecka – biała koszulka, pędzel w ręku. Pani wójt z zaangażowaniem
wchodzi w atmosferę tamtego czasu: „Wybory 1989 roku to był moment, w którym
wybraliśmy swoją przyszłość. Szanuję ludzi, którzy tworzyli inicjatywę Komitetów
Obywatelskich, którzy w nich pracowali.
Wszyscy na tym skorzystaliśmy”.
„Żywa” lekcja historii w szkołach w Michałowicach, Komorowie i Nowej Wsi to
nie jedyny akcent obchodów 30-lecia założenia Komitetów Obywatelskich i wyborów 4 czerwca 1989 r. w naszej gminie.
Uczestnicy tamtych wydarzeń spotkali się na zaproszenie pani wójt w Urzędzie Gminy Michałowice, by odebrać z jej
rąk podziękowanie i specjalnie z tej okazji przygotowaną statuetkę honorującą ich
zaangażowanie. Dzięki plakatom z kolekcji Jacka Krawczyka oraz scenografii wykonanej przez Annę Żaczek-Siwczuk sala

WYDARZENIA
Założyciele i działacze
Komitetu Obywatelskiego
w naszej gminie

Paweł Balcerzak
Zbigniew Biały
Piotr Brzozowski
Barbara i Jacek Czapliccy
Jadwiga Gróżdź
Józef Kiernozek
Edward Koleja
Barbara Kucharska
Bolesław Kuss
Roman Lawrence
Jadwiga Mikołajczyk
Czesław Nowocień
Wit Nowocień
Stanisław Przepióra
Małgorzata i Jacek
Straszewiczowie
Stefan Piasecki
Jacek Sierak
Grzegorz Sobolewski
Sławomir Walendowski
Jolanta i Zenon
Wojtczakowie
Henryk Żebrowski

dzieliśmy, że możemy wiele zrobić razem.
Myśleliśmy o tym, że mamy szansę zmienić historię. Nikt nikogo nie pytał, skąd
przychodzi” – dodaje Barbara Czaplicka.
„Na wybory szliśmy z podniesionym czołem, wreszcie mamy szansę wybierać swo-

ich. Wreszcie to są te wybory, w których
chcemy uczestniczyć. Niektórzy ludzie,
przychodzący głosować, pokazywali palcami V – victoria!” – mówi Piotr Brzozowski.
„Zawsze uważałam, że życie należy przeżyć
godnie; tak, żeby pod koniec spojrzeć w lu-

stro i ani nie odwrócić wzroku, ani nie spuścić głowy” – dodaje Jadwiga Grużdź.
Podziw budzi ich determinacja i zaangażowanie w czasach, gdy jeszcze nikt nie
mógł przewidzieć dalszego biegu historii: że za parę miesięcy PZPR odda władzę
i Tadeusz Mazowiecki zostanie pierwszym
niekomunistycznym szefem rządu w Europie Środkowo-Wschodniej, a w listopadzie
padnie mur berliński. Działacze Komitetu Obywatelskiego byli w większości młodzi, jak wszyscy wtedy borykali się z trudną
rzeczywistością, mieli dzieci – niektórzy po
czworo, tak jak państwo Czapliccy czy państwo Kiernozkowie. Mimo to, a może właśnie dlatego, odważnie, z zapałem włączyli
się w działania KO i wybory 1989 r. Oni też
pragnęli, „by jutro było dumne”. Dzisiaj
dziękujemy im za ich pracę i zaangażowanie. Jako symboliczny gest pamięci przed
gmachem UG zasadzono drzewo – okazałą lipę stanowiącą herb naszej gminy –
i wspólnie odsłonięto pamiątkową tablicę.
Dziękujemy i jesteśmy dumni!
MAŁGORZATA WEJTKO
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SREBRNA DRUŻYN

M

iędzy 5 i 9 czerwca w Żarach odbyły
się Mistrzostwa Polski do lat 14, czyli U-14. W turnieju tym klub z Komorowa odniósł historyczny sukces, zdobywając srebrny medal Mistrzostw Polski!
Pod okiem trenera Grzegorza Tomaszewskiego chłopcy trenują koszykówkę
w Komorowie już od co najmniej pięciu
lat. Na przestrzeni tego czasu skład drużyny się zmieniał, ale to nie przeszkodziło w osiąganiu wyśmienitych rezultatów
w skali kraju i Europy.
W eliminacjach do Mistrzostw Polski
w kategorii do lat 14 bierze udział najwięcej klubów ze wszystkich kategorii wiekowych. W tym sezonie było ich 120 z całej
Polski. To pokazuje, jak mocnym zespołem jest klub z Komorowa.
Aby sięgnąć po medal, chłopcy najpierw wygrali rozgrywki w województwie mazowieckim – wywalczyli tytuł
Mistrzów Mazowsza sezonu 2018/2019, pokonując wszystkich rywali.
Kolejnym etapem w minionym sezonie była tzw. strefa, czyli rozgrywki strefowe – pojedynek z innym województwem.
W naszym przypadku było to województwo podlaskie. Tu również nasz zespół zajął pierwsze miejsce.

8
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Następny etap, który nasz zespół przeszedł, to turniej ćwierćfinałowy mistrzostw Polski, zorganizowany w Komorowie.
W turnieju tym spotkały się zespoły, które w swoich ligach i strefach zajęły
pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Komorowska akademia okazała się bezkonkurencyjna i kolejno wygrała z zespołem Śląska Wrocław, Bytomia i Rzeszowa.
W turnieju półfinałowym (również rzegranym w Komorowie) nasz zespół uplasował się na pierwszym miejscu, pokonując: Basket Team Suchy Las, MKKS Rybnik
i ŁKS Szkoła Gortata Łódź.
W turnieju finałowym uczestniczyło osiem zespołów wyłonionych z wymienionych powyżej eliminacji (liga wojewódzka, pojedynek strefowy, turniej
ćwierćfinałowy, turniej półfinałowy). Zespoły podzielono na dwie grupy po cztery drużyny. AKK po pokonaniu jednym
punktem po dogrywce Piernikowej Toruń, mistrzów województwa kujawsko-pomorskiego, i wicemistrzów Pomorza
z Wejherowa 73:45 już po dwóch dniach
wiedziała, że awansowała do czołowej
czwórki w kraju, wychodząc z grupy na
pierwszym miejscu.

W półfinale przy pełnej hali kibiców
miejscowej drużyny komorowianie pokonali bardzo trudnego rywala gospodarzy
z Żar (52:47).
Jedynie w finale nasz zespół uległ zespołowi Basket Team Suchy Las z Wielkopolski.
Zdaniem trenera Grzegorza Tomaszewskiego apetyt na złoto był spory, tym bardziej że trzy tygodnie wcześniej to my wygraliśmy z Suchym Lasem w półfinałach.
Z prowadzonych profesjonalnie statystyk wynika, że srebrni medaliści Mistrzostw Polski z Komorowa byli drużyną
grającą najbardziej zespołowo w turnieju
w Żarach, a poszczególni nasi zawodnicy,
tj. kapitan Franciszek Szular, Filip Kowalczyk, Janusz Ratowski, Maciej Karolonek
czy Mikołaj Zawrotniak, brylowali w statystykach pod względem asyst, przechwytów czy punktów.
Głównym trenerem UKS AK jest Grzegorz Tomaszewski, drugim trenerem Robert Sitek, a asystentem Radek Kusy. Zespół wystąpił w następującym składzie:
Nowaczewski Aleksander (5), Kowalski Jakub (7), Szular Franciszek (8), Rajchert Mikołaj (9), Janik Adam (10), Feruś Nikodem
(12), Kowalczyk Filip (14), Dobrzyński Ja-
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kub (15), Jaworski Bartek (16), Zawrotniak
Mikołaj (17), Ratowski Janusz (18), Niemirowicz-Szczytt Maksymilian (19), Karolonek
Maciej (21), Kurowski Maksymilian (23),
Stelmach Michał (25).
Komorowska drużyna każdego dnia
występowała w innym składzie, tak aby
wszyscy zawodnicy, którzy pojechali na
turniej finałowy Mistrzostw Polski, mogli
spróbować swoich sił w tej prestiżowej imprezie.
Nie zabrakło tytułów indywidualnych:
„All Star” turnieju został Franciszek Szular, a Mikołaj Zawrotniak zdobył tytuł „The
Best Player”. Najbardziej perspektywicznym wśród najmłodszych zawodników
okazał się z kolei Filip Kowalczyk.
Nasz klub został także dostrzeżony przez
trenera kadry i do reprezentacji Polski powołano dwóch naszych zawodników: Janusza Ratowskiego i Mikołaja Zawrotniaka.
Do reprezentacji województwa w roczniku młodszym, do lat 13 (2006), powołano z kolei Michała Stelmacha i Filipa Kowalczyka.
To nie koniec sukcesów Akademii Koszykówki Komorów. Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki wybrał trenera

Mikołaj Zawrotniak „The Best Player”.

Franciszek Szular „All Star” turnieju.

Grzegorza Tomaszewskiego Trenerem Sezonu U-14, a Mikołaja Zawrotniaka – Najlepszym Zawodnikiem Sezonu.
W klasyfikacji wszystkich klubów na
Mazowszu w kategorii generalnej współzawodnictwa chłopców klub UKS Akademia Koszykówki zajął drugie miejsce. To
wielkie osiągniecie, biorąc pod uwagę, że
nie mamy drużyn we wszystkich kategoriach wiekowych.
Wicemistrzostwo Polski, jak i inne osiągnięcia Akademii Koszykówki Komorów to
wielki sukces szkoleniowy i organizacyjny
oraz wynik wielu pozytywnych składowych, m.in. włożonego serca i ciężkiej pracy zawodników i trenerów, wsparcia i zaangażowania rodziców oraz władz gminy
w osobie wójt Małgorzaty Pacheckiej i pracowników Urzędu Gminy Michałowice.
Ważna jest też atmosfera panująca w klubie, czyli serdeczność, otwarcie i stawiane
na pierwszym miejscu wzajemny szacunek i gra fair-play.
Przed klubem kolejne liczne wyzwania.
Obecnie młodsze roczniki, czyli 2007, 2008,
2009, 2010 i 2011, przez dwanaście dni trenują na obozie w Koszalinie, a kolejne grupy z roczników 2004, 2005 i 2006 będą mia-

ły obozy w sierpniu w Zambrowie.
Akademia Koszykówki Komorów organizuje również w te wakacje półkolonie
dla najmłodszych w obiektach ZSO.
Od września nasz komorowski klub
będzie uczestniczył w rozgrywkach ligowych na Mazowszu i równocześnie
konfrontował swoje umiejętności w Europejskiej Lidze Młodych EYBL wśród czołowych zespołów Europy (Rosja, Łotwa,
Litwa, Białoruś, Estonia, Dania, Ukraina,
Szwecja, Finlandia i Niemcy) w kategorii 2005. We wrześniu weźmie też udział
w turniejach przygotowujących do mistrzostw Polski rocznika 2006 na Litwie
i w Estonii.
Przed nami nowy sezon 2019/2020. Jesteśmy pełni wiary, że będzie tak dobry,
a może jeszcze lepszy od ostatniego. Pamiętajmy jednak, że nadrzędnym celem i misją Akademii Koszykówki Komorów jest wychowanie młodego pokolenia
przez sport do dorosłego życia.
Z KOSZYKARSKIMI POZDROWIENIAMI.
AKADEMIA KOSZYKÓWKI KOMORÓW
www.facebook.com/
AkademiaKoszykowkiKomorow
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Adam Janik
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skrzydłowy

niski skrzydłowy

rzucający

Bartłomiej Jaworski

Maciej Karolonek

Filip Kowalczyk

16

21

14

rozgrywający/niski skrzydłowy

niski skrzydłowy/rzucający obrońca

rozgrywający

Kuba Kowalski

Maksymilian Kurowski

Michał Stelmach

7
rzucający obrońca

10

Nikodem Feruś

Michałowice | sierpień 2019

23
podkoszowy

25
skrzydłowy

fot. Marcin Bójko, UKS Komorów

Jakub Dobrzyński
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Maksymilian Niemirowicz-Szczytt
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Aleksander Nowaczewski

5

Mikołaj Rajchert

9

skrzydłowy
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Janusz Ratowski

Franciszek Szular

Mikołaj Zawrotniak
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rozgrywający
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Grzegorz Tomaszewski

Robert Sitek

Radosław Kusy

I trener

II trener
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I TURNIEJ JUDO O PUCHAR
WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

15 czerwca w hali sportowej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi odbył
się I Turniej Judo o Puchar
Wójt Gminy Michałowice,
w którym wzięło udział 76
zawodników i zawodniczek
z 9 klubów oraz dodatkowo
około 30 dzieci najmłodszych
w walkach pierwszego kroku.

J

udocy z UKS Kata Pruszków, UKS Judo
Victoria z Nowej Wsi, UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki, UKS Czerwone Smoki Nadarzyn, Klubu Sportowego Nastula
Club Warszawa, UKS Siódemka Sochaczew,
UKJ Bushido Piaseczno, Klubu Sportowego
Gwardia Białystok i Towarzystwa Sportowego Gwardia Warszawa walczyli na trzech

12
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fot. Mariusz Marcysiak

Kategoria MU13 do 46 kg, walka Filipa Zaremby z Zwiaduari Mate. W parterze Filip Zaremba, który ostatecznie wygrał ten pojedynek i wywalczył złoto.

matach. Wszystkie walki prowadzone były
zgodnie z przepisami Polskiego Związku
Judo dla danych kategorii wiekowych i sędziowane przez licencjonowanych sędziów.
Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali
w czterech kategoriach wiekowych – U10,
U11, U12 i U13 oraz 17 kategoriach wagowych. Dodatkowo przeprowadzone zostały tak zwane walki ogonków dla najmłodszych zawodników – dzieci w wieku 4–7 lat,
stających na macie po raz pierwszy. Po ważeniu zawodnicy zostali przypisani do odpowiednich kategorii wagowych – w rywalizacji dzieci podział jest co 3 kg, z tolerancją
200 g na bieliznę osobistą. Następnie odbyła się rozgrzewka prowadzona przez najwyższego stopniem zawodnika – Filipa Zarembę z UKS Judo Victoria (3 kyu), ucznia 6
klasy szkoły w Nowej Wsi.
Turniej oficjalnie otworzyły: wójt gminy
Michałowice Małgorzata Pachecka oraz tre-

ner klubu UKS Judo Victoria i jednocześnie
organizator turnieju Nina Tykhoniuk-Diuve.
W sali obecni byli również: radna Magdalena Bronisz oraz radny Maciej Polarczyk
i gościnnie Andrzej Adamski – prezes Zachodniopomorskiego Związku Judo 7 DAN.
Podczas zmagań na matach emocje i poziom walk stały na bardzo wysokim poziomie. Trudno powiedzieć, kto bardziej przeżywał – zawodnicy czy rodzice, ale sądząc
po głośnym dopingu, okrzykach i radach
dla dzieci, stawiamy na rodziców.
Tu odrobina technikaliów, czyli o co
w tym judo chodzi… Nie każdy z nas wie,
że walki dzieci trwają 2 minuty. Jeśli nie
uda się rozstrzygnąć walki w regulamiUrząd gminy dziękuje dyrektor Jadwidze Jodłowskiej za udostępnienie sali sportowej
i życzliwą pomoc w organizacji turnieju.
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nowym czasie, sędzia ogłasza 1-minutową dogrywkę, tak zwany golden score.
Zawodnik, który wykona dowolną punktowaną technikę, wygrywa walkę. Jeśli
i tu nie będzie rozstrzygnięcia, decydują
punkty karne, tzw. shido. Wygrywa ten,
kto ma ich mniej. A jeśli i tu będzie remis –
wygranego wskazuje sędzia. Podczas walki zawodnik może wykonać ippon – czysty
rzut lub trzymanie co najmniej 20 sekund,
które kończą walkę, a zawodnik poza zwycięstwem otrzymuje 10 punktów. Może wykonać również niepełny rzut lub trzymanie
powyżej 15, ale poniżej 20 sekund, nazywane waza-ari. Jeśli zawodnik wykona
jedno waza-ari i minie czas walki – wygrywa i dostaje 7 punktów. Jeśli w regulaminowym czasie wykona dwa razy waza-ari,
sędzia ogłasza waza-ari-awasete-ippon

i kończy walkę, a zawodnik dostaje 10
punktów. Natomiast jeśli walkę rozstrzyga
sędzia przez wskazanie, zwycięzca dostaje
tylko 1 punkt. W przypadku remisu, kiedy
w grupie jest dwoje zawodników o tej samej liczbie wygranych, decydują punkty.
Jeśli i tu jest remis, sprawdza się wagę zawodników i wygrywa lżejszy.
Po zakończeniu walk w danej kategorii wiekowej odbyły się dekoracje –
zawodnicy otrzymali piękne medale,
a zdobywcy pierwszych miejsc dodatkowo statuetkę. Wszystkich zawodników
osobiście dekorowała wójt Małgorzata
Pachecka.
Podczas turnieju można było kupić
sprzęt treningowy i gadżety judo, a także zjeść pyszne tosty oraz domowe ciasta
upieczone przez mamy zawodników UKS

Judo Victoria. Szczególnie ciasta cieszyły się uznaniem i zniknęły w bardzo szybkim tempie.
Turniej został zorganizowany ze środków gminy Michałowice przez UKS Judo
Victoria prowadzący treningi w szkole
w Nowej Wsi. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, zawodników, byłych
wychowanków i trenera udało się zorganizować turniej na profesjonalnym poziomie, a nie było to łatwe. Dość powiedzieć, że
same maty, z których składa się pole walki,
ważą blisko 4 tony. Na salę wnieśli je rodzice. Czyż to nie świadczy o zaangażowaniu?
Kolejny turniej planowany jest w październiku 2020 roku. Już dziś zapraszamy do
udziału oraz do kibicowania sportowcom!
MARCIN KWIETNIAK

Wyniki turnieju
Klasyfikację medalową i punktową wygrał miejscowy UKS
Judo Victoria (5 złotych medali, 4 srebrne, 4 brązowe i 45
punktów), a w poszczególnych kategoriach triumfowali:
U10
M 21 kg
1 miejsce Zasina Antoni – UKS Kata Pruszków
2 miejsce Czarnecki Franek – UKS Kata Pruszków
3 miejsce Ratowski Stefan – UKS Czerwone Smoki Nadarzyn
M 23 kg
1 miejsce Jarecki Andrzej – UKS Czerwone Smoki Nadarzyn
2 miejsce Rokita Alex – UKS Judo Victoria
3 miejsce Jęda Tadeusz – UKS Czerwone Smoki Nadarzyn
M 26 kg
1 miejsce Sapogow Jeremi – UKS Czerwone Smoki Nadarzyn
2 miejsce Zieliński Maciek – UKS Judo Victoria
3 miejsce Opolski Wiktor – UKS Czerwone Smoki Nadarzyn
M 32 kg
1 miejsce Staniszkis Jędrzej – UKS Judo Victoria
2 miejsce Ręczyn Michał – KS Nastula Club Warszawa
3 miejsce Nyc Adrian – UKS Judo Victoria
M 36 kg
1 miejsce Zelenyi Nikita – UKS Kata Pruszków
2 miejsce Woźniak Oskar – UKS Siódemka Sochaczew
3 miejsce Stanisławski Nazariusz – UKS Kata Pruszków
M 44 kg
1 miejsce Lenart Mikołaj – UKJ Bushido Piaseczno
K 01
1 miejsce Modzelewska Maja – KS Gwardia Białystok
2 miejsce Staniszkis Zosia – UKS Judo Victoria
K 25 kg
1 miejsce Brzozowska Sabina – UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki
2 miejsce Ostrowska Nina – UKS Judo Victoria
3 miejsce Ślusarczyk Amelia – UKS Kata Pruszków
K 26 kg
1 miejsce Kalisz Anastazja – UKS Judo Victoria
2 miejsce Białek Zuzia – UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki
3 miejsce Sokołowska Karolina – UKS Judo Victoria

K 04
1 miejsce Florczyk Laura – UKS Czerwone Smoki Nadarzyn
2 miejsce Witkowski Natalia – UKS Czerwone Smoki Nadarzyn
K 05
1 miejsce Nowakowska Celina – UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki
2 miejsce Tymokhina Sofia – UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki
U11
M 30 kg
1 miejsce Lis Wojciech – UKS Judo Victoria
2 miejsce Chrościki Patryk – UKS Kata Pruszków
3 miejsce Czupmiak Tomek – UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki
M 36 kg
1 miejsce Zieliński Mikołaj – UKS Judo Victoria
2 miejsce Czyż Michał – UKS Czerwone Smoki Nadarzyn
3 miejsce Zięba Szymon – UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki
K 34 kg
1 miejsce Meszka Natalia – UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki
2 miejsce Ślusarczyk Natalia – UKS Kata Pruszków
3 miejsce Ostrowska Lena – UKS Judo Victoria
U12
K 31 kg
1 miejsce Brzozowska Hania – UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki
2 miejsce Kuźmicka Julia – KS Gwardia Białystok
3 miejsce Kwietniak Zuzanna – UKS Judo Victoria
U13
M 46 kg
1 miejsce Zaremba Filip – UKS Judo Victoria
2 miejsce Zviadauri Mate – UKS Czerwone Smoki Nadarzyn
3 miejsce Zięba Damian – UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki
K + 48 kg
1 miejsce Braune Karolina – UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki
2 miejsce Michalski Wojciech – UKS Kata Pruszków
Szczegółowa tabela wyników dostępna jest na stronie: http://judostat.pl/
judo/291,109,711450,2003,1041,0,0,0,index.html
Gratulujemy zwycięzcom wygranych, a wszystkim zawodnikom dziękujemy
za sportowego ducha i postawę fair play.
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Od marca do czerwca 2019
roku Stowarzyszenie „Przyjazne Jutro” realizowało
projekt pt. „Prawa kobiet
wczoraj i dziś” z grantu pod
honorowym patronatem
Rzecznika Praw Obywatelskich, pochodzącego ze środków Nagrody Rafto z Funduszu Obywatelskiego.

P

rzez cztery ostatnie miesiące wciągaliśmy mieszkańców gminy do
dyskusji o prawach kobiet i drodze, jaką kobiety musiały przejść, aby cieszyć się tym, co mają obecnie. Czy nam
się udało? Sądzę, że tak! Przygotowaliśmy trzy bardzo ciekawe spotkania: z Joanną Piotrowską – prezeską Fundacji Feminoteka, z Anną Kowalczyk – autorką

14
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członków Warszawskiego Towarzystwa Leksiążki „Brakująca połowa dziejów” oraz
karskiego, nie mogła nostryfikować dyploJackiem Gorzkowskim – historykiem, namu w Warszawie i nie pozwolono jej prauczycielem i mieszkańcem naszej gminy.
cować w żadnym publicznym szpitalu ani
Spotkania były organizowane w różnych
klinice. Została zepchnięta na margines
częściach naszej gminy: w Michałowii dopiero dzięki staraniom wpłycach, w Regułach i Komorowie.
wowego mężczyzny pozwolono
Chcieliśmy tym samym dać
Cztery miesiące
jej poprowadzić przytułek pomieszkańcom możliwość odkrycia nowych miejsc na marealizacji projektu łożniczy, gdzie w niesamowicie
trudnych warunkach wprowapie naszej gminy, jak chociażpokazały nam, że
by pięknego parku w Regułach.
warto ciągle mówić dzała rygorystyczne standardy higieny i w konsekwencji
Jeszcze nie tak dawno kobieo historii praw kobiet, zmniejszyła drastycznie śmierty nie mogły studiować, głosoponieważ szkoła
telność rodzących (statystki
wać, decydować o swoim majątku, a nawet traciły prawo do i podręczniki niewiele przytułku wynosiły 1,5-2%; dla
porównania w warszawskim
opieki nad dzieckiem, rozstając
o tym mówią
Instytucie Położniczym 8-15%).
się z mężem. Teraz trudno nam
W miejscu, które prowadziła Anna Tomasobie wyobrazić, że np. pierwsza lekarka
szewicz-Dobrska, jest teraz jeden z najbarw Polsce – znakomicie wykształcona Anna
dziej znanych szpitali położniczych w PolTomaszewiczówna (później Tomaszewiczsce – Szpital Specjalistyczny św. Zofii.
-Dobrska), która ukończyła studia medyczPierwsze studentki w Polsce pojawiły
ne w Szwajcarii w 1877 roku, bez żadnego
się w 1894 roku na Uniwersytecie Jagieluzasadnienia nie została przyjęta w poczet

fot. Mariusz Marcysiak

Prawa kobiet wczoraj i dziś

WYDARZENIA

WYNIKI KONKURSU
Jury konkursowe przyznało dwie nagrody specjalne wójt gminy Michałowice dla:
Weroniki Wrzos (10 lat) za pracę „Mira Zimińska-Sygietyńska” oraz uczennicy szkoły w Nowej Wsi
Emilii Anczarskiej (15 lat), również za pracę „Mira Zimińska-Sygietyńska”.
W kategorii wiekowej dzieci do 10 lat:
1 miejsce: Matylda Kalisz (10 lat) – „Lucyna Kowalska (wiceprezeska Stowarzyszenia K40, mieszkanka Komorowa)”, Nowa Wieś
2 miejsce: Julia Małecka (6 lat) – „Mama”, Michałowice
3 miejsce: Małgorzata Pawłowska (10 lat) – „Pani sołtys Grażyna Grabka”,
Opacz-Kolonia
W kategorii wiekowej młodzieży w wieku 11-18 lat:
1 miejsce: Martyna Koczko (15 lat) – „Maria Dąbrowska”, Michałowice
2 miejsce: Felicja Sołowiow (13 lat) – „Pani wójt Małgorzata Pachecka”, Michałowice
3 miejsce: Laura Domańska (11 lat) – „Pani listonosz”
W kategorii wiekowej dorosłych:
1 miejsce: Marta Sobol (26 lat) – „Danuta Romana Urbanowicz”, Opacz-Kolonia
2 miejsce: Kinga Gralak (23 lata) – „Julia Juszkiewicz”, Komorów
3 miejsce: Katarzyna Szymczak (43 lata) – „Szwagierka Małgorzata”, Pruszków

lońskim: Janina Kosmowska, Jadwiga Sikorska i Stanisława Dowgiałło, a pierwszy raz kobiety uzyskały prawa wyborcze
w 1918 roku. Do 1946 roku istniało prawo
pozwalające na bezkarne bicie służących.
Rok 2019 został ogłoszony rokiem Marii Szymanowskiej – pierwszej Polki, która
utrzymywała się z zawodowego uprawiania muzyki i której utwory rozbrzmiewały
na salonach Europy w XIX w.
Jest wiele znanych Polek i można znaleźć mnóstwo materiałów na ich temat
– trzeba tylko poszukać. W naszym projekcie chcieliśmy odkryć i pokazać szer-

szej publiczności te ważne kobiety, które
mieszkały i/lub mieszkają w naszej okolicy. Dlatego częścią projektu był konkurs
plastyczny pt. „Aktywne kobiety naszego
regionu” pod honorowym patronatem wójt
gminy Michałowice Małgorzaty Pacheckiej. Konkurs realizowaliśmy w kooperacji z ekipą projektu „Art.Inspiracje 2019”
– pierwszego w historii naszej gminy przeglądu lokalnych artystów, również organizowanego przez nasze stowarzyszenie.
Łącznie na konkurs wpłynęły 34 prace
od dzieci, młodzieży i dorosłych. Wystawa
miała inaugurację w świetlicy w Regułach

9 czerwca, a od 24 czerwca do końca wakacji można ją podziwiać w holu Urzędu Gminy Michałowice. Serdecznie zachęcamy do
zagłębienia się w niesamowite historie bohaterek.
Ostatnim, bardzo konkretnym i praktycznym działaniem w naszym projekcie była organizacja bezpłatnego szkolenia z samoobrony i asertywności dla kobiet
WenDo. Celem tego szkolenia było wzmocnienie psychiczne uczestniczek i zwiększenie ich możliwości obrony przed przemocą,
bo to kobiety najczęściej dotyka przemoc.
W 12-godzinnym szkoleniu wzięło udział 15
mieszkanek naszej gminy. Kurs był współfinansowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Pęciczanki” z dotacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Cztery miesiące realizacji projektu pokazały nam, że warto ciągle przybliżać historię praw kobiet, ponieważ zazwyczaj szkoła i podręczniki niewiele o tym mówią,
a jest to istotna część naszej historii.
Zapraszamy do polubienia strony naszego projektu na Facebooku: https://www.
facebook.com/prawakobietwczorajdzis
Katarzyna Gizińska
Koordynatorka projektu
„Prawa kobiet wczoraj i dziś”
Stowarzyszenie „Przyjazne Jutro”
www.przyjaznejutro.pl
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INWESTYCJE

P

fot. mat.pras. PAŻP

Wspólne stanowisko wójta
i Rady Gminy w sprawie PAŻP

o kwietniowym spotkaniu mieszkańców gminy z przedstawicielami Polskiej
Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP)
Rada Gminy Michałowice i Wójt Gminy Michałowice wystosowali wspólne stanowisko dotyczące dwóch ważnych zagadnień związanych
z budową siedziby PAŻP w Regułach.
Mieszkańcy na spotkaniu z PAŻP wyrazili
swoje obawy dotyczące problemów komuni-

kacyjnych związanych z codziennym dojazdem tysiąca pracowników do biur PAŻP. Agencja pierwotnie nie rozważała tego problemu,
wychodząc z założenia, że docierający rano do
biur pracownicy będą poruszać się „pod prąd”
głównego ciągu komunikacyjnego.
Drugim zagadnieniem, na jakie zwracali
uwagę mieszkańcy, to budowa masztów nadawczych przy siedzibie, które z racji swoich gabary-

tów (40 metrów wysokości) będą stanowiły znaczącą dominantę krajobrazową tuż przy osiedlu
domków jednorodzinnych w Regułach.
Wobec powyższego Rada Gminy i wójt zaapelowali do PAŻP o zmianę lokalizacji masztów nadawczych, a także o podjęcie rozmów
mających na celu rozbudowę infrastruktury
drogowej w okolicach planowanej siedziby
agencji. 
mb

Parking P+R w Regułach
W
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Ulica Calineczki w Regułach

Miło jest zakomunikować, że zakończyliśmy prace na ulicy Calineczki w Regułach.
Podczas prac wykorzystano około 450 metrów kwadratowych kostki brukowej, a pobocza wysypano tłuczniem. Całość kosztowała prawie 160 tys. złotych. 
mb

fot. Marcin Bójko

czerwcu oddano do użytku parking
w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Gminy Michałowice i Komendy Policji
w Regułach. Zmieści się na nim 114 samochodów i 45 rowerów. Dojazd do parkingu
zapewniony jest od al. Powstańców Warszawy i ul. Kuchy. Na terenie znajduje się zadaszona wiata na rowery ze stanowiskiem
do ładowania dwóch rowerów elektrycznych i jedno miejsce postojowe z ładowarką
dla samochodu elektrycznego. O ilości wolnych miejsc parkingowych informują tablice świetlne. W środku parkingu wygospodarowano miejsce na niewielki skwer. Na
skwerze ustawiono 16 ławek parkowych,
w tym cztery z pętlami indukcyjnymi do ładowania telefonów komórkowych. Inwestycję w 80% sfinansowano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego w latach 2014–2020.  mb

INWESTYCJE

Remont Wiejskiej tuż, tuż

U

lica Wiejska w Regułach zasługuje
na to, żeby dobrze wyglądać. Rozstrzygnięte zostały dwa przetargi
dotyczące tej właśnie ulicy. Co ważniejsze,
oferty są niższe od zakładanego budżetu inwestycji. W ramach prac dokończona
zostanie sieć wodociągowa i przeprowadzony remont całej ulicy, wraz z chodnikami. Liczymy również na to, że przy okazji remontu uda się zrealizować pomysł
kompleksowego prowadzenia inwestycji,
wraz z przygotowaniem przez operatorów
telekomunikacyjnych instalacji teletechnicznych i położeniem światłowodu, tak
aby w przyszłości można było dostarczać
mieszkańcom tą drogą szybki Internet.
Prowadzimy w tym celu rozmowy z firmą
Orange, która wyraziła wstępnie zainteresowanie koordynowaniem rozwoju swojej
sieci z naszymi planami remontowymi.
Istotną innowacją w naszym urzędzie jest rozpoczęcie dialogu technicz-

nego z firmami odbierającymi śmieci,
ponieważ w najbliższym czasie musimy rozpocząć przetarg na odbiór odpadów. Dialog techniczny jest procedurą
przewidzianą przez ustawę o zamówieniach publicznych i jest jednym z etapów
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Stosujemy go w urzędzie po raz pierwszy od
wprowadzenia nowelizacji z 2012 roku
na mocy dyrektywy unijnej. Ciekawostką jest fakt, że dialog techniczny to polski pomysł i polski wkład w prawodawstwo unijne.
Ostatnio Urząd Gminy unieważnił też
przetarg na dom socjalny w Komorowie,
którego budowa ciągnie się już zdecydowanie za długo. W związku z tym, że jedyna oferta, jaka wpłynęła, zawierała
poważne braki formalne, przetarg został
unieważniony. Obecnie trwa już nowa procedura przetargowa.
mb

Kanalizacja w ulicy Parkowej

W trzecim tygodniu lipca ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Michałowicach Wsi i w Opaczy Małej.
Wybudowany odcinek będzie miał prawie
400 metrów długości. Prace obejmują budowę studzienek i przykanalików. Budowa
powinna zakończyć się w pierwszym tygodniu sierpnia. 
mb

Wakacyjne remonty

Droga rowerowa z Reguł do Michałowic

W

dniu 17 lipca rozpoczęła się przebudowa drogi rowerowej od komisariatu policji w Regułach do ul. Granicznej. Po modernizacji odcinek ten będzie
pełnił funkcję ciągu pieszo-rowerowego,
gdzie ruch rowerowy będzie odseparowany od ruchu pieszego. Ten fragment zostanie również oświetlony. Cała inwestycja
przewiduje przebudowę ciągu pieszo-rowerowego (do tej pory trasy rowerowej) do
ul. Szkolnej. Planowane zakończenie całej inwestycji – do końca listopada 2019 r.,
jednak poszczególne części będą oddawane etapami. Inwestycja została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014–2020 w wysokości 80% kosztów
kwalifikowanych.
mb

Okres wakacyjny to dobry moment, by wykonać prace remontowe w szkołach. I tak
w Michałowicach wyremontowane zostaną dwie łazienki i sekretariat. Większe
prace trwają w Nowej Wsi, gdzie remont
przeprowadzany jest w łazienkach, pokoju nauczycielskim i sali lekcyjnej. Zostanie
też wykonane odwodnienie wewnętrznego
patio. W Komorowie natomiast rozpoczął
się remont Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Marii Dąbrowskiej, w której pojawią się
między innymi nowe regały.
mb
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Orlęta Pęcickie
1944-2019

2 sierpnia 1944 roku
wycofujące się z Ochoty
powstańcze oddziały trafiły
na wojska niemieckie
stacjonujące w pęcickim
dworze. Trzydziestu jeden
powstańców poległo
w bezpośredniej walce.
Sześćdziesięciu wziętych
do niewoli torturowano
i rozstrzelano w cegielni
w Pęcicach...

18
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W

przeded n iu roczn ic y w ybuchu powstania warszawskiego,
w ostatnią niedzielę lipca, odbył
się uroczysty apel pamięci w mauzoleum
powstańców w Pęcicach, upamiętniający
75. rocznicę boju pod Pęcicami.
Uroczystość zaczęła się o 10:00 rano koncertem „Alert przed godziną W” w wykonaniu Garwolińskiego Teatru Muzycznego „Od
Czapy”. W repertuarze znalazły się piosenki
i pieśni powstańcze, przeplatane wspomnieniami i wierszami uczestników wydarzeń,
czytanymi przez Ewę Dałkowską.
Po koncercie rozpoczęła się część oficjalna
uroczystości, w której uczestniczyła asysta honorowa Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze
asysty powitali ministra, po czym minister od-

dał honory sztandarom i przywitał się z gospodarzem – wójt gminy Małgorzatą Pachecką.
Następnie zebrani udali się do kościoła parafialnego pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła
w Pęcicach. Na wejście celebransa rozległ się
wojskowy sygnał trąbki „Słuchajcie wszyscy”,
po czym na sygnał prowadzącego liturgię proboszcza Grzegorza Jasińskiego nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandaru wojskowego
przy akompaniamencie trąbki grającej sygnał
„Baczność”. W homilii proboszcz nawiązał do
wydarzeń z 2 sierpnia 1944 roku, przypominając, że polegli w boju pod Pęcicami powstańcy
zwani są Orlętami Pęcickimi.
Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz do
mauzoleum w Pęcicach przy dźwiękach Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

fot. Marcin Bójko

Jako pierwsza kwiaty pod pomnikiem złożyła delegacja rodzin
żołnierzy i harcerzy pomordowanych w bitwie pod Pęcicami.

POWSTANIE 44

Po koncercie aktor przebrany za powstańca rozdawał kwiaty zgromadzonym widzom

Mszy świętej w kościele pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła przewodniczył proboszcz Grzegorz Jasiński

Uroczystości odbywały się w asyście honorowej Wojsk Obrony Terytorialnej

Uroczystość na cmentarzu rozpoczęła
się od odegrania hymnu państwowego,
po którym nastąpiły oficjalne przemówienia gości. Na początku minister obrony
narodowej odczytał list Prezesa Rady Ministrów, w którym premier napisał: „Chyląc czoła przed postawą powstańców
warszawskich, oddajemy hołd jego żołnierzom. Tym, którzy w sierpniu i wrześniu
1944 roku oddali życie, i tym, którzy jako
świadkowie historii są wciąż wśród nas.
Wyrażamy wdzięczność i głęboki podziw
wobec ludzi, którzy bez wahania położyli
swoją przyszłość na szali wolności Ojczyzny. Wiemy dobrze, że opowieść o powstaniu istnieje jedynie dzięki naszej pamięci.
To budujące widzieć, jak w coraz większym stopniu staje się ona elementem polskiej tożsamości. Legenda powstania warszawskiego pozostaje wciąż żywa. Kolejne
pokolenia porusza historia młodych ludzi,
którzy chcieli być wolni i wolność sobie
zawdzięczać”. Od siebie minister Mariusz
Błaszczak dodał, iż „nie ulega żadnej wątpliwości, że bardzo ważnym elementem
naszej polskiej tożsamości jest postawa
powstańców warszawskich. To są ideały,
wokół których kształtujemy postawy dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego”. Minister zakończył swoje przemówienie ape-
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POWSTANIE 44

Oficjalni goście w trakcie hymnu. Od lewej: wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka, płk Grzegorz Zaręba, ks. prałat Jan Gąsiorowski i ksiądz Grzegorz Jasiński, proboszcz pęcickiej parafii.

20
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Medale „Orły Pęcickie” otrzymali (od lewej):
Bogdan Bartnikowski, Stanisław Maciej Pastewka, ksiądz Jan Gąsiorowski, Janusz Gwara i Sylwester Kominek.

fot. Marcin Bójko

Uroczystości przy mauzoleum w Pęciciach rozpoczęły się od hymnu Polski

lem: „Pamiętajmy, żeby o wolność naszej
Ojczyzny dbać na co dzień”. 
Po wystąpieniu ministra obrony narodowej przemówił wojewoda mazowiecki
Zdzisław Sipiera, który podzielił się osobistym wątkiem związanym z uroczystościami: „Od dziecka pamiętam to miejsce,
o którym przekazane mi było, że jest bardzo ważne. Tutaj właśnie ginęli młodzi powstańcy, młodzi ludzie, którzy wiedzieli,
że muszą podjąć tę nierówną walkę”.
Starosta pruszkowski Krzysztof Rymuza
powiedział: „Powstanie warszawskie to jeden z najbardziej dramatycznych fragmentów naszej historii. To jakże ważna część
naszej tradycji naznaczonej zwycięstwami, ale również klęskami i zawiedzionymi
nadziejami. To tu, w pęcickim mauzoleum,
pochowani są powstańcy warszawscy,
którzy stanęli do walki z niemieckim okupantem. Kres ich żołnierskiej drogi nadszedł tutaj, pod Pęcicami. […] Świadomi
ceny wolności Ojczyzny pamiętajmy o naszych powinnościach wobec niej. A dumni
z naszych poprzedników i pełni wdzięczności wobec nich odważnie i mądrze wykorzystujmy odzyskaną wolność. Bo wolność to nie tylko ta wywalczona orężem,
ale również dokonywanie codziennie
słusznych wyborów”.

POWSTANIE 44

W imieniu władz gminy Michałowice wiązankę pod pomnikiem powstańców złożyły wójt Małgorzata Pachecka
i przewodnicząca Rady Gminy Michałowice Beata Rycerska

fot. Mariusz Marcysiak

Wójt Małgorzata Pachecka powiedziała: „Różne są rodzaje pamięci. Pamięć pozwala zachować najmilsze
i najbardziej słoneczne wspomnienia.
Bywa, że pamięć przeszkadza w życiu
(jest przekleństwem). Ale jest też szczególna pamięć – ta, którą jest wdzięczność. [...] Mauzoleum pęcickie jest
wyrazem wdzięczności, dzisiejsza uroczystość wyrazem pamięci. Szanowni
Mieszkańcy Gminy Michałowice, Droga
Sąsiadko, Drogi Sąsiedzie, bez względu na to, czy urodziłeś się tutaj, czy tutaj osiadłeś i tu znalazłeś swoje miejsce
na ziemi, to Ty jesteś tutaj najczęściej.
Przejeżdżasz samochodem, na rowerze,
przechodzisz pieszo... Zachowaj pamięć
o powstańcach. Zarówno o tych, którym poświęcone jest to miejsce, jak i o
innych młodych ludziach, którzy z okolicznych miejscowości poszli do powstania, jak sanitariuszka Maja Krassowska, ps. „Kasztan”.To Twoje miejsce.
I Twoja historia. Jesteś za nią odpowiedzialny”.
Po przemówieniach wójt gminy Michałowice wręczyła medale „Orły Pęcickie”:
Bogdanowi Bartnikowskiem, księdzu
Janowi Gąsiorowskiemu – wieloletniemu proboszczowi pęcickiej parafii, Januszowi Gwarze, Sylwestrowi Kominkowi
i Stanisławowi Maciejowi Pastewce. Jeden z medali był dla Krystyny Serwaczak
– założycielki i prezes Klubu PTTK „Varsovia”, pomysłodawczyni i wieloletniej
organizatorki Rajdu „Po Kamienistej Drodze” do Pęcic. Medal zostanie przekazany
na ręce rodziny.
Po wręczeniu medali nastąpił uroczysty apel poległych, w którym oficer Wojsk
Obrony Terytorialnej wzywał żołnierzy
AK, harcerzy i ludność cywilną Warszawy. Najbardziej przejmującym fragmentem było wyczytywanie przy akompaniamencie werbli nazwisk najmłodszych
poległych żołnierzy i harcerzy, pochowanych w mauzoleum. Po każdym wezwaniu
„Stańcie do apelu!” żołnierze asysty honorowej odpowiadali: „Polegli na polu chwały!”. Apel zakończyła salwa honorowa.
Po apelu poległych nastąpiło uroczyste
złożenie kwiatów. Przy przejmującym tremolo werblowym kolejne delegacje podchodziły z wiązankami kwiatów. W układaniu
pomagali żołnierze i harcerze.
Na zakończenie orkiestra wojskowa zagrała wiązankę pieśni i piosenek powstańczych, które w 1944 roku zagrzewały do
walki powstańców i przynosiły otuchę
mieszkańcom Warszawy. 
mb

Wśród składających wieńce znalazła się również delegacja klubu koszykarskiego UKS Komorów

Poczet sztandarowy gminy Michałowice po zakończeniu uroczystości
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ART.INSPIRACJE

W maju i czerwcu miało miejsce
doniosłe wydarzenie artystyczne,
bez precedensu w naszej gminie
– wystawa Art.Inspiracje zwiedziła kilka miejscowości w ramach
pierwszego Lokalnego Przeglądu
Malarstwa i Grafiki.

W

przeglądzie wzięło udział 33 artystów z terenu gminy, a na wystawach w Regułach, Michałowicach i Komorowie zaprezentowano
łącznie ponad 60 obrazów. Była to pierwsza tego typu inicjatywa, ukazująca całościowo wielki potencjał artystyczny,
którym może poszczycić się nasza podwarszawska gmina.
Wystawa Art.Inspiracje miała swoją premierę 16 maja. Wernisaż w Urzędzie Gminy
Michałowice zgromadził ponad 250 gości.
Miłośnicy sztuki byli zaskoczeni skalą wystawy – 60 obrazów wyeksponowano w sali
multimedialnej i holu urzędu jak w profesjonalnej galerii czy muzeum. W skład wystawy weszły pejzaże, portrety, martwe natury z kwiatami, a także abstrakcje, prace
inspirowane symbolizmem, ekspresjonizmem i innymi nurtami funkcjonujący-
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mi w obrębie współczesnego malarstwa.
Podczas wernisażu na scenie stanęli ramię
w ramię artyści z Michałowic, Opaczy, Pęcic, Komorowa, Granicy i Nowej Wsi. Wójt
Małgorzata Pachecka podziękowała twórcom za ich wkład w rozwój kultury i sztuki
oraz zapowiedziała, że przestrzeń urzędu
zostanie wkrótce doposażona w systemy
wystawowe, co pozwoli na cykliczne pokazy sztuki w trosce o dynamiczny rozwój życia kulturalnego na naszym terenie.
Przegląd Malarstwa i Grafiki „Art.Inspiracje” zorganizowało Stowarzyszenie „Przyjazne Jutro” w ramach dotacji przyznanej
przez gminę Michałowice. Inicjatywę społeczną wspierał referat kultury i gminne
biblioteki, a przedsięwzięciu, w tym konkursowi plastycznemu dla młodzieży, patronowała wójt gminy. Od strony merytorycznej
przegląd malarstwa (wraz z katalogiem wystawy) przygotowały liderki Stowarzyszenia „Przyjazne Jutro”: Martyna Pietrosińska,
Dominika Małgowska i Katarzyna Gizińska.
W projekcie uczestniczyli liczni artyści z całej gminy, w tym: z Michałowic –Hanna Osowicka-Kozarzewska, Leszek Pasim, Anna
Pawlak, Włodzimierz Krężlewicz, Małgorzata Skrzędziejewska-Cendrowska, Aleksandra Kozarzewska-Jedynak i Włodzimierz

Kowalski; z Opaczy Kolonii –Barbara Obrębska-Mikler; z Pęcic Małych – Hanna Mysłowska i Anna Stachera; z Komorowa – Jeremi T. Królikowski, Maria Radzikowska,
Marcin Zalewski, Katarzyna Wasilewska,
Iwona Sroczyńska, Rafał Ekwiński, Kamila
Kuna, Małgorzata Skupińska, Ewa Brzeska,
Marzena Camila Wojtkiewicz i Joanna Sierko-Filipowska; z Granicy – Aleksandra Kuźma, DominikaMałgowska, Maciej Kwietniak
i Merci Patriz; z Nowej Wsi – Elżbieta Czerwińska, Paulina Kopestyńska oraz grupa
akwarelistów w składzie: Anna Peczyńska,
Małgorzata Kłapsa, Szymon Krajewski, Jarosław Peczyński, Grażyna Krajewska i Sławomir Sadowski.
Po zakończeniu tournee po naszej gminie wystawa wyruszyła za granicę. W ramach współpracy z gminą Vico Nel Lazio
Art.Inspiracje odwiedzą Włochy.
Zapraszamy na facebookową stronę internetową „Artystyczne Inspiracje – gmina Michałowice”, gdzie prezentowane są
albumy zdjęć, w tym obrazy i noty biograficzne naszych twórców.


Dominika Małgowska
www.facebook.com/
art.inspiracje.michalowice
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Porozmawiajmy… I nie tylko!

T

owarzystwo Przyjaciół Miasta
Ogrodu Komorów „Komorowianie” od maja 2019 roku realizuje
projekt „Spotkajmy się”. Z samej nazwy
łatwo odczytać przesłanie i cel projektu –
chęć tworzenia wspólnoty, zaproponowania otwartej formuły do budowania bezpośrednich relacji, wspólnego spędzania
czasu w przestrzeni Komorowa. Projekt
obejmuje dwie sfery aktywności. Pierwsza, nazwana „Porozmawiajmy”, jest propozycją intelektualnego namysłu i udziału w dobrej rozmowie na ciekawe tematy,
które niezbyt często goszczą w codziennym życiu.
Do tej pory odbyły się dwa spotkania
(spotykamy się co miesiąc) z dr Urszulą Wolską na tematy filozofii praktycznej
i terapii filozoficznej. Urszula Wolska jest
osobą niebanalną. Studiowała ekonomię,
pracowała jako filmowiec, lecz prawdziwą

siebie odnalazła jako filozof. W tej też dziedzinie uzyskała tytuł doktora. Zajmuje się
filozofią praktyczną. Prowadzi Czwartkowy Salon Filozoficzny, indywidualne kursy filozoficzne oraz terapię filozoficzną.
Pisze książki filozoficzne na tematy związane ze stawianiem pytań i szukaniem odpowiedzi na fundamentalne pytania człowieka, dotyczące zaistnienia i trwania
w istnieniu.
Za nami również spotkanie socjologiczne z prof. Elżbietą Skotnicką-Illasiewicz na
temat: od idei założycielskiej do szans i dzisiejszych problemów Unii Europejskiej.
Wszystkie dotychczasowe spotkania
przekraczały zaplanowany czas trwania,
gdyż po krótkim wykładzie zaproszonego gościa następowała ożywiona dyskusja z prowadzącym i innymi uczestnikami. Było naprawdę super, a klimat spotkań
dowiódł, że w naszej gminie docenia się

ciekawe rozmowy. Kolejne warsztaty filozoficzne (i nie tylko) od września. W tym
miejscu wypada gorąco podziękować
mieszkańcom, którzy włączyli się w organizację podwieczorków, które towarzyszą
spotkaniom.
W lipcu odbyło się też spotkanie połączone ze spacerem po Komorowie z cyklu
„Nasze korzenie bliskie i dalekie”. Miasto-ogród Komorów ma wiele uroczych ulic
i perełek architektury, naprawdę warto je
odwiedzić!
Druga część projektu, nazwana „Z muzyką na ty”, jest zaproszeniem do miłego relaksu – plenerowego słuchania muzyki i piknikowania na pl. Paderewskiego
w Komorowie.
Ostatni koncert muzyki lekkiej, łatwej
i przyjemnej na placu Paderewskiego miał
miejsce 14 lipca. Słuchanie muzyki w plenerze przyjemnie relaksuje i jest doskonałym pomysłem na rodzinne spędzenie czasu w niedzielne popołudnie. Dodatkowy
smaczek tej imprezy to plenerowa kawiarenka, spontanicznie organizowana przez
Koło Gospodyń „Dziewczyny z Komorowa”, zaprzyjaźnione ze stowarzyszeniem.
Kolejnym muzycznym wydarzeniem,
a jednocześnie tradycyjnym akcentem historycznym będzie koncert i wspólne śpiewanie pieśni powstania warszawskiego
w dniu 31 lipca o godz 19:00 w brzozowym
lasku przy komorowskim kościele.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Komorowa i gminy Michałowice na
wszystkie wydarzenia.
Szczegółowe informacje na plakatach
i Facebooku.
Spotkajny się! Naprawdę warto!

Projekty są współfinansowany z budżetu
gminy Michałowice

Lista tematów spotkań filozoficznych
1. Filozofia terapią? Zdecydowanie tak!
2. Kim jest człowiek?
3. Fenomen myślenia
4. Współczesnego człowieka
problemy z tożsamością i osobowe bycie sobą
5. Wolna wola i świadome ja
6. Filozoficzne ujęcie losu
7. Filozofia ćwiczeniem duchowym i drogą do kontemplacji
8. Dlaczego jest raczej coś niż nic?

9. Agape – wzór miłości doskonałej
10. Zagubiona natura ludzka
11. Czym jest mądrość?
12. Z filozofii przyjaźni
13. Człowiek odpowiedzialnością
14. Sumienie poznaniem i drogowskazem moralnym
15. Wychodzenie z acedii
16. Apofatyzm. O tajemnicy istnienia
17. Podejmowanie decyzji

18. Prawda i co z tą postprawdą
19. Czy stać nas na dobro?
20.Doświadczanie piękna
21. Skąd jesteśmy i dokąd idziemy
– pragnienie metafizyczne
22. O wolności – czy wszystko nam
wolno?
23. Intuicja – jak ją poznajemy?
24. Ludwig Wittgenstein – miałem
szczęśliwe życie!
25. Hannah Arendt – wierność
prawdzie

26. Filozofia dialogu filozofią dobrego spotkania
27. Realizm bazą terapii filozoficznej
28.Pascal - asceta wśród światowców i światowiec wśród
ascetów
29. Jak świadomość czasu wpływa
na nasze życie?
30.Dlaczego chcemy, by nasze życie miało sens?
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Mieszkańcy potrafią
Za nami wiosna i początek
lata. W tym czasie mieszkańcy gminy wzięli udział
w wielu atrakcyjnych wydarzeniach.

O

tym, że propozycje urzędu gminy
były trafione, świadczy duże zainteresowanie mieszkańców Michałowic i miejscowości ościennych. Zatem po
kolei: co się działo?
Zielono mi!
W połowie maja w Komorowie odbył się
piknik „Zielono mi”, tradycyjna już impreza wiosenna. W tym roku motywem przewodnim były lata 70., dlatego plac Paderewskiego zaroił się od hipisów, punków
i ludzi w stylizacji disco.
Impreza odbyła się po raz piąty, a po raz
trzeci w majowy weekend, dlatego można mówić o pewnych tradycjach. Na przykład sygnałem do rozpoczęcia imprezy
jest przemarsz orkiestry Pruszkowianka
aleją Marii Dąbrowskiej, a zabawę wieczorem kończy potańcówka „na dechach”.
W tym roku nie było inaczej. O 12:15 spod
stacji WKD w Komorowie ruszyła kawalkada w asyście policjantów na motorach. Orszak otwierała orkiestra Pruszkowianka,
dziarsko grając skoczne kawałki na trąbach i klarnetach w takt werbli, a za nimi
podążali mieszkańcy Komorowa, część
już w ubraniach nawiązujących do lat 70.
Kolorowy orszak przemaszerował na plac
Ignacego Paderewskiego, gdzie czekała
już scena i namioty z różnorakimi atrakcjami. Dla dzieci była wata cukrowa, fotobudka, poduchy, zabawki do sklejania
(z drewna!) i koło fortuny; dla dorosłych
punkt wymiany roślin ogrodowych, spotkania autorskie i oczywiście występy na
scenie. Centralnym wydarzeniem imprezy był pokaz mody z lat 70. – „Matki i córki”. To poważne wydarzenie, chętni szykowali się do niego przez kilka tygodni pod
czujnym okiem stylistki Małgorzaty Bamburskiej. I nie tylko matki i córki, ale i całe
rodziny, w tym również kilku tatusiów paradowało w strojach z lat 70. Pokaz mody
rozbawił wszystkich do tego stopnia, że zaraz po nim przez plac ruszył kolorowy korowód do wspólnego zdjęcia pod dębem.
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Wcześniej odbyły się spotkania z Mają
Popielarską, która tłumaczyła, jak cenny
jest kompost w ogrodzie, i z Anną Kowalczyk, autorką książki „Druga połowa dziejów”.
Po spotkaniach z autorkami przyszedł
czas na występy grup mieszkańców, spektakl grupy Teatralni i występ chóru stowarzyszenia K40, czyli KCHórku, który
przypomniał utwory harcerskiego zespołu Gawęda (kto je pamięta?). Później na
scenie dzieciaki ze szkoły w Komorowie
brawurowo wykonywały utwory Abby.
Wyczyn niezwykły, bo na scenę z profesjonalnym (czytaj: potężnym) nagłośnieniem
wchodziły z marszu, bez żadnych wcześniejszych prób.
Ukoronowaniem dnia był występ zespołu Big Bit, który oczywiście musiał zacząć

się od utworów The Beatles, ale obejmował również polskie utwory z lat 70. Komorowianie w rytm muzyki zespołu tańczyli
do późna rock’n rolla i nie tylko.
Atmosfery dopełniały dowcipy okresu PRL-u, ale też plakaty specjalnie wykonane na to wydarzenie przez Tomka Januszewskiego (to też tradycja). Miały też
miejsce przejażdżki zabytkowymi samochodami, tym razem syrenką i fiatem.
Organizacja była również w stylu lat 70.
–nikt się nie spieszył, a program występów
nie był traktowany z aptekarską precyzją.
Pogoda dopisała, choć gdy dziarskimi werblami Pruszkowianka zwiastowała początek imprezy, ulice Komorowa mokre były
jeszcze od porannej ulewy.
Pomysłodawcą i organizatorem imprezy było jak zawsze Towarzystwo Komoro-

CZAS WOLNY

się świetnie bawić
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Młynarscy w Komorowie
Maj to tradycyjnie miesiąc, w którym przypominamy utalentowanych członków rodziny Młynarskich. W tym roku z muzyką
i tekstami Wojciecha Młynarskiego spotkaliśmy się podczas recitalu Piotra Machalicy pt. „Mój ulubiony Młynarski”. Był
to piękny wieczór w ogrodzie budynku biblioteki gminnej w Komorowie, tuż naprzeciwko „domu państwa Zdziechowskich”. To tu, w rodzinnym domu matki,
Wojciech Młynarski stawiał swoje pierwsze artystyczne kroki. Zatem gdzie indziej,
jak nie w Komorowie, mógłby się odbyć
koncert jego piosenek w wykonaniu aktora Piotra Machalicy?
Przepiękne piątkowe popołudnie
17 maja, wyjątkowe entourage ogrodu biblioteki w Komorowie i najpiękniejsze piosenki autorstwa jednego z największych
autorów, który w swoim dorobku posiada ponad 200 przebojów. Na to wyjątkowe wydarzenie przybyłych gości zaprosiły:
wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka, prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta
Ogrodu Komorów „Komorowanie” Hanna
Barlak oraz Katarzyna Walichnowska – dyrektor Biblioteki im. Marii Dąbrowskiej, organizatora recitalu Piotra Machalicy. „Spotykamy się tutaj z oczywistego powodu”
– mówiła wójt Małgorzata Pachecka. „Raz
w roku Towarzystwo Komorowanie chce
przypomnieć wybitną postać związaną
z Komorowem, a mianowicie Wojtka Młynarskiego. Już trzeci rok z rzędu organizujemy wydarzenie poświęcone arcymistrzowi
języka polskiego, polskiej piosenki i tekstu.
Dziś spotkamy się z Wojtkiem Młynarskim
dzięki innej wybitnej postaci – aktorowi
i piosenkarzowi Piotrowi Machalicy”.
Już od pierwszych chwil Piotr Machalica udowadniał, że znakomite teksty i perfekcyjne oraz przemyślane interpretacje
z wpadającą do ucha aranżacją zawsze zapewniają wyjątkowe doznania. Bez wątpienia nie brakowało ich w trakcie całego
recitalu, podczas którego goście wysłuchali m.in. utworów: „Taka piosenka, taka ballada”, „Moje ulubione drzewo”, „Nie ma
jak u mamy”, „Smutne miasteczko”, „Jeszcze w zielone gramy” i „Tango desperado”.
A sala? Sala, a w zasadzie ogród, w którym wygodne miejsca znalazło ponad 170
osób, żywo reagowała na każdą melodię
i każdy tekst. Także ten kończący recital,
czyli „Róbmy swoje” – doskonały finał
tego wyjątkowego wydarzenia, a zarazem

26

Michałowice | sierpień 2019

doskonałe motto przyszłych działań.
Kilka dni później, 1 czerwca, w tym samym miejscu gościliśmy bowiem panią
Barbarę Młynarską-Ahrens i pana Jerzego
Sosnowskiego. Powodem spotkania była
książka „Życie nie tylko snem”, której są
autorami. Rozmowę rozpoczął Jerzy Sosnowski, który opowiedział o pierwszym
spotkaniu z Barbarą Młynarską-Ahrens
i o tym, jak bardzo wciągnęła go historia
rodziny Młynarskich i Zdziechowskich.
Rozmowa była bardzo przyjemna, Barbara Młynarska-Ahrens opowiadała wiele
anegdot ze swojego życia i życia brata Wojciecha Młynarskiego.
Jak wiemy, rodzina Młynarskich mieszkała w Komorowie przy ulicy Słowackiego. Do szkoły w Komorowie uczęszczała zarówno Barbara Młynarska, jak również jej
brat. Najbardziej wzruszający był ten mo-

ment rozmowy, kiedy wspominała nauczycieli, wymieniając ich nazwiska i przywołując minione zdarzenia. Na widowni były
też szkolne koleżanki Barbary Młynarskiej.
W wielu momentach spotkania Barbara Młynarska wspominała brata. Mówiła, że nie ma przesady w stwierdzeniu, że
on poetą się urodził. Pisał wiersze od najmłodszych lat. Z wielkim urokiem też potrafił je deklamować, czym zachwycał całą
rodzinę. Wojciech Młynarski po ukończeniu szkoły w Komorowie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana w Pruszkowie.
Barbara Młynarska zakończyła spotkanie odczytaniem kilku swoich wierszy. Powiedziała, że pisanie wierszy towarzyszyło jej przez całe życie. Nie było to jednak jej
główne zajęcie. Z wykształcenia jest aktorką. W latach 1965-1968 występowała w Te-

fot. Mariusz Marcysiak

wianie, w tym roku wspierane przez Urząd
Gminy Michałowice.

CZAS WOLNY
atrze Powszechnym, następnie w latach
1968-1971 była aktorką Teatru Narodowego
w Warszawie. Od 1971 r. mieszka w Szwajcarii, gdzie zajmuje się popularyzowaniem
kultury polskiej, prowadzi Klub Miłośników Żywego Słowa. W klubie odbywają się
koncerty i spotkania promujące polską kulturę w Szwajcarii.
Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, po spotkaniu podziękowała
gościom za ciekawą rozmowę i garść wspaniałych wspomnień. Następnie wszyscy
zostali zaproszeni na kawę i herbatę oraz
słodki poczęstunek.
W ogrodach Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie zagościły też gorące rytmy latynoamerykańskie. Wystąpili: Allan Guzman
– kostarykański wokalista, gitarzysta
i kompozytor, Luis Nubiola – wybitny kubański saksofonista i Michał Stawarski –
polski pianista. To wyjątkowe trio, które
w ramach trasy „Nostalgia Bohemia Tour
2019” odwiedziło Komorów, w niedzielę
19 maja dało niezwykły koncert. Koncert,
który rozgrzał publiczność jak klimat podrównikowy.
„Dziś kontynuujemy swego rodzaju maraton kulturalny w Komorowie, w którym
w tym tygodniu uczestniczymy i w którym
jesteśmy razem” – mówiła, witając publiczność i prezentując artystów niedzielnego koncertu, wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka.
Przełom maja i czerwca faktycznie należał do Komorowa. Był to czas wielkich wydarzeń kulturalnych, ale też sportowych:
spotkanie autorskie z Ewą Manowiecką, recital Piotra Machalicy, piknik „Zielono mi”
i zwycięskie dla UKS AK Komorów półfinały Mistrzostw Polski w Koszykówce U14.
Piękny czas, którego zwieńczeniem był
niedzielny koncert Allana Guzmana.
Trójka wybitnych muzyków zaprezentowała w ogrodach biblioteki repertuar, na
który złożyły się standardy muzyki latynoamerykańskiej i utwory, których kompozytorem jest Allan Guzman. W Komorowie rozbrzmiewały zarówno piosenki
pełne energii, jak i stonowane, z nutą nostalgii w tle. Jak długo w takim razie można spokojnie siedzieć, gdy słyszy się tak
ciepłą i radosną muzykę? Niezbyt długo.
Niektórzy poruszali się w rytm muzyki,
ale były też osoby, które krótko po rozpoczęciu koncertu postanowiły skorzystać
z okazji i dały się porwać salsie, tańcząc
przy scenie.
Harmonijne miejsce, przepiękna muzyka i całkowicie wyjątkowy wieczór, który
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MONIUSZKO – MORKA
Najpiękniejsze arie operowe jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów
Stanisława Moniuszki rozbrzmiewały
w niedzielę 26 maja w parku okalającym
kościół Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w Komorowie.
To kolejny tydzień, w którym wysoka
kultura zagościła w gminie. Mieszkańcy mieli okazję wysłuchać wyjątkowego
koncertu tenora Bogusława Morki, któremu towarzyszyli: Emilia Zielińska –
sopran, Artur Janda – bas/baryton oraz
orkiestra kameralna Alla Breve pod dyrekcją Bogny Dulińskiej.
Okazją do prezentacji największych
dzieł Stanisława Moniuszki, wybitnego
kompozytora, a także ojca polskiej opery
narodowej, była 200. rocznica jego narodzin. Na twórczość Stanisława Moniuszki
składają się głównie opery, pieśni, utwory religijne i symfoniczne. Spod jego pióra
wyszło ponad 200 utworów, które bardzo
często są nacechowane narodową wrażliwością i polskim folklorem.
„Halka”, „Straszny dwór”, „Pieśni ze
śpiewnika domowego”, „Dziad i baba”,
„Pieśni wieczorne” i „Pieśń wojenna” – to
zaledwie niewielki fragment twórczości
Stanisława Moniuszki, której w niedzielne popołudnie wysłuchali mieszkańcy.
A był to koncert o szczególnym wyrazie.
Po pierwsze miejsce, czyli park przy kościele Narodzenia NMP, cechuje wyjątkowa aura. Po drugie dzień, w który się odbył koncert, czyli Dzień Matki. I po trzecie
wreszcie – koncert uczcił ustanowiony
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rok
Stanisława Moniuszki.
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fot. Mariusz Marcysiak

bez wątpienia pozostanie na długo w pamięci wszystkich, którzy mieli okazję tego
dnia zawitać do Komorowa.
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Cuda-wianki w Michałowicach
W sobotę 15 czerwca przy zbiornikach retencyjnych w Michałowicach miał miejsce piknik „Cuda-wianki”, zorganizowany przez
zarządy osiedli Michałowice i Komorów
oraz sołectwa Michałowice-Wieś, Opacz
Mała i Reguły.
Impreza rozpoczęła się wczesnym popołudniem na polu między Sokołowem
a Michałowicami. Czerwcowy skwar łagodziły kurtyny wodne ustawione przez strażaków OSP. Impreza toczyła się wokół kilku konkursów – zawodów drużynowych
i konkursu na najpiękniejszy wianek.
W zawodach uczestnicy musieli pokonać
drużynowy slalom na nartach (cała dru-

żyna na dwóch nartach), później wbijali
gwoździe jak najmniejszą liczbą uderzeń,
ścigali się z jajkami na łyżkach i rzucali kaloszem do celu. W tym konkursie po laury
sięgnęła drużyna z Komorowa, a nagrodą
był „uśmiech pani wójt odciśnięty w betonie uzbrojonym”.
Taka sama nagroda czekała na twórców
najpiękniejszego wianka. Tutaj laureat wyłoniony został w drodze głosowania. W sumie zagłosowało 186 osób, a najpiękniejszy
wianek zdaniem głosujących zrobili przedstawiciele osiedla Michałowice, za co również zdobyli „uśmiech pani wójt”.
Jedną z większych atrakcji pikniku był
pokaz ratownictwa drogowego przepro-

wadzony wspólnie przez ratowników PZM
i Straż Pożarną. Najpierw ratownicy pokazali, jak udzielić pierwszej pomocy i jak
bezpiecznie wyciągnąć poszkodowanego
z samochodu. Na koniec strażacy pocięli
starego forda, a najmłodsi ochotnicy OSP
efektownie zalali go pianą.
Impreza zakończyła się grillem w okolicach godziny 19:00. Później jeszcze trzeba było posprzątać, co nie było przyjemne
z uwagi na atak chrabąszczy majowych,
które za nic miały fakt, że jest już koniec
czerwca. Później szturm na sprzątających
przypuściły jeszcze hordy komarów, które skwar i wiatr zmuszały wcześniej do siedzenia w kryjówkach. 
mb,mm
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Zabawy na Dzień Dziecka

P

ierwszy tydzień czerwca upłynął pod znakiem
Dnia Dziecka. Największa impreza – Gminny Dzień
Dzieci i Rodziców – miała miejsce 2 czerwca w zabytkowym
parku w Regułach przy świetlicy. Impreza zaczęła się w południe. Były dmuchańce, wata
cukrowa, drony, klauni, malowanie buziek, sprzęt sportowy, symulator toru wyścigowego i alpaki. Zabawę zakończyły
występy iluzjonisty Roba Fleminga. Dzień wcześniej w Nowej Wsi i Pęcicach odbyły się
pikniki rodzinne. Tydzień później, w sobotę, były pikniki
w przedszkolach w Michałowicach i w obu przedszkolach
prowadzonych przez siostry
zakonne w Komorowie, a w
niedzielę w Suchym Lesie, Pęcicach Małych i Granicy.

Na granickiej polance

Pęcice Małe

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świetej Rodziny w Komorowie
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W przedszkolu w Michałowicach

fot. Mariusz Marcysiak

ROZWIĄZANIA

Reguły Gminny Dzień Dzieci i Rodziców

Opacz Kolonia

Przedszkole Sióstr Służebniczek w Komorowie

Suchy Las

W Nowej Wsi
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Dofinansowanie na s

Na końcu ulicy Wiejskiej w Regułach jest przepiękny zabytkowy park, będący pozostałością po
dziewiętnastowiecznym parku krajobrazowym
przy dworze państwa Tyrylskich. Zaprojektowany
został na przełomie XIX i XX wieku przez Franciszka
Szaniora, który jest twórcą między innymi parków
Ujazdowskiego i Skaryszewskiego w Warszawie.
Drzewa i rośliny z kolei sadził, a później też opiekował się parkiem, Feliks Rymuza.
Obecnie w parku znajdują się staw, plac zabaw dla
dzieci i plenerowe przyrządy do ćwiczeń, wszystko w towarzystwie pięknych starych drzew.

Będziemy realizować pięć
projektów w pięciu sołectwach z dofinansowaniem
z MIAS. Dzięki dotacji odzyskamy 24% kosztów inwestycji w przestrzeń publiczną.
18 czerwca br. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę
w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na
dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Pięć projektów
zgłoszonych przez gminę Michałowice
otrzymało wsparcie finansowe. Są to:
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1

Założenie skwerów z miejscem
na relaks przy ulicach Błękitnej
i Borowskiego w Michałowicach-Wsi
W ramach realizacji przedmiotowego projektu zaplanowane zostało obsadzenie
krzewami i bylinami wieloletnimi dwóch
miejsc przeznaczonych na niewielkie
skwery. Rośliny poprawią wygląd obszarów, które w tej chwili są zdegradowane i nie zachęcają do odpoczynku. Jedno z tych miejsc zostało wskazane przez
mieszkańców w czasie spotkania z wójt
gminy (spotkania odbywają się w środy).
W drugiej lokalizacji, także uzgodnionej
z mieszkańcami, dzięki dotacji uporządkowany zostanie teren, nasadzone nowe
rośliny i przygotowane miejsce do montażu stacji rowerów gminnych.

2

Założenie skweru z miejscem
na odpoczynek przy ulicy
Brzozowej w Pęcicach Małych
Przed dwoma już laty w czasie „Zielono mi”
Maja Popielarska wzięła na warsztat małe,
niewdzięczne i trudne do utrzymania miejsca w przestrzeni publicznej i przekonywała, że trawnik nie jest najlepszym rozwiązaniem dla takich niewielkich terenów. Przede
wszystkim dlatego, że trudno utrzymać
trawnik o wielkości dwóch metrów kwadratowych w naszym klimacie. Wzięliśmy to sobie do serca! Na takich właśnie pasach zieleni, czyli trawniczkach oddzielających pas
jezdni od chodnika, przy ulicy Brzozowej
w Pęcicach Małych zostaną nasadzone krzewy i drzewa. Wśród roślin znajdą się: tawuły,
irgi, trawy pampasowe, róże, liliowce i hor-

INWESTYCJE

skwery i parki

wielki skwer przy parkanie cmentarza, który zostanie obsadzony pnączami. Dodatkowo zostaną zakupione i zamontowane
ławki. Pnącza poprawią wygląd nieładnego w gruncie rzeczy ogrodzenia cmentarza,
a ławki zapewne docenią wszyscy ci, którzy
w tym miejscu czekają na autobus lub są na
spacerze i chcą odpocząć.

5

Rewitalizacja
parku w Regułach
W ramach realizacji projektu w Regułach
planowane jest nasadzenie krzewów kwitnących, w tym rododendronów uzupełniających roślinność wśród drzew wysokich parku. Mamy nadzieję, że wiosną
mieszkańcy sołectwa będą chętnie odwiedzać to miejsce, aby zobaczyć, jak kwitną
te piękne krzewy. Pod drzewami w centralnej części parku zostaną zasadzone rośliny cebulowe: krokusy, tulipany, hiacynty
i żonkile. Parkową toaletę typu toi toi przysłoni pergola obsadzona pnączami.

tensje. Szczególnie dużo obiecujemy sobie
po obrzeżu z trawy pampasowej, która w innych miejscach w gminie przyjęła się i wygląda bardzo ładnie. Dodatkowo zakupimy
i zamontujemy dwie ławki, które będą słuCo to jest MIAS?
Nazwa programu: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2019
Dotacja: budżet samorządu województwa mazowieckiego
Wysokość dotacji: 10 tys. zł dla każdego
projektu (łącznie 50 tys. zł)
Maksymalna ilość sołectw z gminy, mogących wziąć udział w programie: 5
Okres realizacji projektów: lipiec–październik 2019 roku

żyć małym i dorosłym mieszkańcom (ulica
prowadzi do placu zabaw).

3

Założenie skweru przy ulicy
Konwaliowej w Pęcicach
W tym miejscu posadzone zostaną krzewy
i byliny wieloletnie, a także rośliny cebulowe, które kwitną już wczesną wiosną.

4

Założenie skwerów z miejscem
do odpoczynku przy ulicy
Turystycznej w Komorowie
Tutaj powstaną dwa skwery z miejscami do
odpoczynku. Pierwszy na skraju lasu, przy
ulicy Turystycznej w Komorowie. Planowane jest obsadzenie skwerów roślinami kwitnącymi cieniolubnymi oraz zakup i montaż
ławek. W drugim miejscu stworzymy nie-

Informacje dotyczące Programu MIAS
MIAS MAZOWSZE 2019 jest inicjatywą
mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego
gminom wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego
sołectwa reprezentowanego przez zebranie
wiejskie i/lub radę sołecką.
Inicjatywa ma na celu promowanie
działań stymulujących m.in. wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, efektywne wykorzystanie potencjałów obszarów
wiejskich oraz promowanie działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju
kapitału społecznego oraz poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.
Wsparcie finansowe dla gmin zlokalizowanych na terenach wiejskich województwa mazowieckiego obejmuje takie cele jak:
1. kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego;
2. rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej regionu;
3. poprawę bezpieczeństwa mieszkańców
Mazowsza;
4. pielęgnowanie aktywności i świadomości obywatelskiej mieszkańców;
5. rozbudowę zasobów oświatowo-kulturalnych województwa;
6. zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego.
ANNA MRUWCZYŃSKA
MAŁGORZATA PACHECKA
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W SKRÓCIE
Świadczenia rodzinne

Sekcja świadczeń rodzinnych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach przypomina, że już od 1 lipca 2019 roku
drogą elektroniczną można składać wnioski na następujące świadczenia: świadczenie wychowawcze (500+), Dobry Start (300+),
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Można to zrobić przez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.
Wszystkich mieszkańców uprzejmie informujemy, iż składając wniosek elektronicznie, należy zwrócić uwagę na wybór właściwego organu prowadzącego sprawę.
Wypełniając wniosek, należy wybrać: województwo: mazowieckie, miejscowość:
np. Reguły, nazwa organu prowadzącego:
GOPS gminy Michałowice. Złożenie wniosku
do organu zgodnego z miejscem zamieszkania wnioskodawcy ułatwi szybką realizację
sprawy. Więcej informacji na stronie: www.
gops.michalowice.pl.

Poszukiwani nauczyciele
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi ogłasza
nabór na stanowiska: nauczyciela języka polskiego na cały etat (na zastępstwo), nauczyciela matematyki na pół etatu i dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego na cały
etat (na zastępstwo). CV prosimy przesyłać na
adres: szkola@nowawies.pl wraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych kandydata.
Więcej informacji: tel. 22 758 26 05.

O „paszkowiance”

N

a zaproszenie wójt gminy Michałowice 13 czerwca odbyło się spotkanie informacyjne na temat budowy „obwodnicy”
gm. Michałowice tzw. paszkowianki. Budową tej drogi zainteresowane są samorządy, ale nie są zainteresowani mieszkańcy.
Pani wójt przedstawiła zakres wiedzy, którą na ten temat dysponuje urząd. Wójt poinformowała również, że żaden z okolicznych
samorządów nie dysponuje analizami czy
ekspertyzami przepływu samochodów
itp., które byłyby pomocne w ocenie wpły-

wu na nasz teren oddania do użytku etapu I „paszkowianki” (od A2 do drogi 719).
Z powodu braku takich danych trudno jest
mówić o podjęciu racjonalnej, dobrej dla
mieszkańców decyzji. Wójt zapowiedziała,
że tego rodzaju analizy zostaną zamówione
wkrótce. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy, którzy dzielili się z pracownikami
gminy swoimi informacjami, ale również
obawami co do sensowności budowy tego
odcinka drogi. Kolejne spotkanie odbędzie
się po wakacjach. 
MB

Biblioteka Sąsiedzka

Prawnik pierwszego kontaktu

W lipcu urząd gminy podpisał porozumienie z Kancelarią Radców Prawnych Korzybski – Wojciński – Kozłowska sp.j., na
mocy którego kancelaria udzielać będzie
bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy Michałowice. Gmina nie ponosi żadnych kosztów związanych z poradami, zapewnia jedynie pomieszczenie
w urzędzie, w którym prawnicy będą spotykać się z mieszkańcami. Porady udzielane będą w każdy piątek od godziny 12:00
w pokoju 103 (pierwsze piętro), w budynku urzędu gminy (al. Powstańców Warszawy 1, Reguły) po uprzednim telefonicznym
umówieniu spotkania. W celu umówienia
spotkania prosimy o kontakt telefoniczny
na numer 22 652 31 15. Porozumienie ma na
celu zwiększenie ochrony prawnej mieszkańców gminy Michałowice.
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O

d 12 lipca (piątek) w Urzędzie Gminy Michałowice będzie działała Biblioteka Sąsiedzka – miejsce, w którym
można „uwolnić” książkę i podzielić się
nią z innymi.
Osoba wymieniająca książkę/publikację może zabrać ze sobą maksymalnie
taką samą ilość woluminów, jaką przyniosła i pozostawiła na regale. Istnieje
także możliwość pozostawienia dowolnej liczby książek bez konieczności zabierania kolejnych.

Prosimy, aby przyniesione z domu
książki były ciekawe, godne polecenia i w dobrym stanie, kompletne i niezniszczone. Chcemy, by tylko takie egzemplarze znajdowały się na pólkach
biblioteki.
Pomysłodawczynią stworzenia Biblioteki Sąsiedzkiej w urzędzie gminy jest
Urszula Allam-Pelka, natomiast głównym ofiarodawcą książek Marek Kwietniak, którym dziękujemy za pomoc. Serdecznie zapraszamy! 
prom

PO GODZINACH
Flâneur in Automobile

Oczekiwanie

Jogurtowa tarta
na daktylowym
spodzie
Składniki:

fot. Piotr Tomaszewski

1

Czajka zwyczajna – czajka, czajka pospolita, vanellus vanellus. Gatunek średniego ptaka
wędrownego z rodziny sieweczkowatych (charadriidae), zamieszkujący niemal całą Europę
i umiarkowaną strefę Azji aż po Pacyfik (do Morza Japońskiego). 
(źr. Wikipedia)

J

ak zawsze nie przyspieszam po wyjeździe z osiedla. Czyste szyby i owa
nieśpieszność. Niezależnie od pory
roku ważne jest, by mieć spokój i czas
na obserwację. Oczekiwanie zaczyna się
już w lutym, bo zaczynają wcześnie jak
skowronki. Czasami trzeba poczekać do
marca. Ile sztuk w tym roku? Trzy pary po
prawej stronie. Dwie po lewej. Albo odwrotnie. W zależności od kierunku jazdy. Tak było ostatnio. W sumie nie można
przewidzieć ile, ale mam poczucie, że za
każdym razem więcej.
W końcu przychodzi ten dzień. Pojawiają się te zawadiackie czuby stojące
przy drodze, szybko przebierające nóżkami. I te kolory. Jak pięknie skrzą się
w okruszkach wiosennego słońca. To kilkanaście sekund po wyjechaniu ze szpaleru kasztanowców. Niby mało, a jednak
wiele się w tym czasie może wydarzyć.
Można zobaczyć akrobacje lotników.
Można być świadkiem powietrznej walki
z wroną czy szpakiem.
Kończy się maj. Dorosłe czuby policzone. Czy tym razem im się udało? Jeszcze
w czerwcu może to nie być oczywiste. To
stado wron. Roboty polowe. Może dopiero w drugim lęgu. Nic jeszcze nie wiawww.michalowice.pl

egzemplarz bezpłatny

Anna Sołowiow, inicjatorka Strefy Zdrowego
Żywienia w Szkole, pedagog, praktyk zdrowego i świadomego odżywiania, miłośniczka ziół
i natury.
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domo. Czekamy. Zdolność czekania to
wspólna cecha flannerystów miejskich
i tych zmotoryzowanych. Poza tym różni nas, po filmowemu mówiąc, „długość
ujęcia”. Z pozycji kierowcy czy pasażera to parę chwil. Rzut oka. Ekran z innej
rzeczywistości. Podglądanie będącego
obok świata. Emocje, które mają wystarczyć na resztę dnia lub nawet do następnego razu na tym odcinku drogi. Szybki
montaż. Taki dzisiejszy. Pasażerów trzeba nauczyć tej chwili koncentracji. Jakie
ptaki? Gdzie je widzisz? No czajki... Czajki? Co w tym dziwnego.
W tym roku nie wytrzymałem. Telefon
do przyjaciela. Co możesz powiedzieć mi
o czajkach?
Siewkowate. Vanellus vanellus. Potrzebują bliskości wody. Swobodna przestrzeń wzmaga ich poczucie bezpieczeństwa. Budują liche gniazda w trawie. Ich
młode są samodzielne kilka godzin po
wykluciu się z jaj. Odlatują najpóźniej
w październiku. Może nie są na wyginięciu, ale nie wiem, co będzie za parę lat.
Gratuluję! Jednak mieszkasz na wsi. Czajki to może być dowód – zakończył.
Potrzebują bliskości wody i przestrzeni,
aby czuć się bezpiecznie... Hmm... 
tj

szklanka suszonych daktyli bez pestek
1,5 szklanki płatków owsianych, żytnich, orkiszowych lub innych
400 g jogurtu greckiego
3 łyżki płynnego miodu
12 łyżek rozpuszczonego oleju kokosowego
1 garść malin
2 garści truskawek
1 garść borówek
1 kostka gorzkiej czekolady
Przygotowanie:
1. Zalej suszone daktyle gorącą wodą i odstaw na około 10–15 minut.
2. Zmiel płatki orkiszowe lub owsiane do
uzyskania konsystencji wiórków.
3. Wymieszaj jogurt, rozpuszczony olej kokosowy i miód.
4. Gdy daktyle już zmiękną, zblenduj je na
jednolitą masę. Następnie wymieszaj je
ze zmielonymi płatkami.
5. Wyłóż spód formy uzyskaną masą.
6. Następnie wyłóż masę jogurtową, zetrzyj na górę gorzką czekoladę i przyozdób całość owocami.
7. Włóż tartę do lodówki na około dwie godziny.
Tarta jest lekkim deserem, który sprawdzi
się w gorące dni. Smacznego!
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Gmina Michałowice zakończyła budowę parkingu
zlokalizowanego w pobliżu Urzędu Gminy w Regułach,
zrealizowanego w ramach projektu:

Parking wyposażony jest w 114 miejsc postojowych, w tym 5 miejsc dla osób
z niepełnosprawnościami, 1 miejsce do ładowania samochodów elektrycznych
oraz w zadaszoną wiatę dla 45 rowerów z dwoma stanowiskami do ładowania rowerów
elektrycznych, system monitoringu, oświetlenie i system monitorowania zajętości.
Na parkingu usytuowano również w otoczeniu zieleni 16 ławek miejskich,
w tym 4 z możliwością indukcyjnego ładowania telefonów.
Cel projektu:
Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów
cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego ze źródeł powierzchniowych oraz
liniowych spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Koszt całkowity projektu: 1 455 103,23 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 164 082,58 zł

www.mapadotacji.gov.pl
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