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WYDARZENIA

Gmina Michałowice
w Rankingu Samorządów
„Rzeczpospolitej”

Szanowni mieszkańcy!
Gmina Michałowice po raz pierwszy w dziesiątce najlepszych gmin wiejskich w Polsce.
Michałowice uplasowały się na 7. pozycji wśród 1537 samorządów ujętych w tegorocznym Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita”. W ciągu roku przeskoczyliśmy 21 pozycji (28. miejsce za 2019 r.), podczas gdy w 2017 roku byliśmy jeszcze poza grupą 60 najlepszych gmin wiejskich. Szybkość przesuwania się w rankingu odzwierciedla tempo przemian w naszej gminie. Jest to nasz wspólny
sukces – mieszkańców, radnych i pracowników samorządu.
Wysoko oceniono nasze dokonania w obszarze korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania i efektywności zarządzania finansami.
Doceniono działania wpływające na jakość życia mieszkańców oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego, w tym zarówno poziom
wydatków na edukację, kulturę, sport i rekreację, transport publiczny, jak i mierzalne efekty tych wydatków, takie jak np. miejsca dla
dzieci w żłobkach czy przedszkolach. Wzięto pod uwagę budżet partycypacyjny i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Na bardzo dobrą pozycję w rankingu wpłynęły również stosowane rozwiązania z zakresu ochrony środowiska. Wysoko oceniono także jakość
zarządzania urzędem oraz procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.
Obszary docenione w rankingu pokrywają się z priorytetami, które wyznaczyliśmy sobie już na początku obecnej kadencji. Takie wyróżnienia uświadamiają, że polityka gminy, jaką prowadzimy wspólnie z Radą Gminy, jest polityką lepszej przyszłości. To szczególnie
ważne w dzisiejszych trudnych czasach.
Mogę obiecać, że nie spoczniemy na laurach. Ideą samorządu terytorialnego jest przecież praca na rzecz mieszkańców, czyli praca na
rzecz Państwa potrzeb. Stąd długa lista inwestycji rozpoczętych w 2020 roku i ambitne plany na rok 2021 oraz lata kolejne. Poprawa
tegorocznego wyniku nie będzie łatwa. Przed nami uplasowały się samorządy o znacznie większych dochodach m.in. ze względu na
znajdujące się na ich terenie kopalnie węgla. Mimo to podejmiemy to wyzwanie! Mamy przecież bardzo ambitnych, zaangażowanych
mieszkańców, radnych i pracowników samorządu, którym – tak jak i mnie – praca daje ogromną satysfakcję i motywację.
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz
informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.
Małgorzata Pachecka
Wójt Gminy Michałowice
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SPRAWY
OBYWATELSKIE

Czyste powietrze
w 10 krokach!
Tegoroczne wielopoziomowe działania gminy na rzecz poprawy
jakości powietrza przynoszą coraz lepsze efekty.

1.

W
 ciągu trzech lat (2018 – 2020) wymieniliśmy 152 piece emitujące zanieczyszczenia. Mimo że rok 2020
nie należy do najłatwiejszych, a dodatkowo pierwsze obostrzenia w związku z epidemią i lockdownem
w Polsce pokryły się z terminem składania wniosków do gminnego programu wymiany pieców, dotrzymaliśmy realizacji harmonogramu rzeczowego PONE i to z nadwyżką. W tym roku wymieniliśmy
aż 50 nieekologicznych pieców węglowych. Dodatkowo 5 kotłów wymieniono w ramach Programu
„Czyste Powietrze” (dofinansowanie z WFOŚiGW, dane wg złożonych wniosków o płatność).

2.
3.
4.
5.

 akupiliśmy też specjalne oczyszczacze powietrza wraz z kompletem filtrów HEPA (na 5 lat) i przekaZ
zaliśmy je do 20 publicznych i prywatnych placówek edukacyjnych dla najmłodszych.
Wprowadziliśmy dronowe kontrole palenisk domowych.

	
Zwiększyliśmy liczbę nasadzeń drzew i krzewów przy jednoczesnym ograniczeniu usuwania drzew
wyłącznie do zagrażających lub chorych.

	
Trwa szeroka współpraca samorządu z Policją – wykonujemy wspólne kontrole oraz przekazaliśmy

specjalistyczny sprzęt do pomiaru jakości spalin. To szczególnie przydatne narzędzie do sprawdzania
zanieczyszczeń, jakie emitują pojedyncze auta.

6.
7.
8.

Budujemy nowe ścieżki rowerowe, bo transport rowerowy jest przyjazny środowisku;

9.

Podpisaliśmy umowę z NASK na realizację Edukacyjnej Sieci Antysmogowej w szkołach.

	
Wspieramy transport publiczny – ostatnio otworzyliśmy nowe połączenia autobusowe w naszej gmi-

10.

nie. Wprowadzono także dopłaty do biletów WKD dla mieszkańców gminy „Bilet Michałowiczanina”.
Sprzątamy gminne ulice i drogi "na mokro".

	
Od 2021 r wprowadzimy program osłonowy zakładający dopłaty do wyższych opłat za opał do eko-pieców. Program ma celu poprawę jakości powietrza poprzez motywowanie mieszkańców gminy Michałowice do trwałej wymiany pieców węglowych. Rekompensować ma bowiem zwiększone koszty
opłat związanych ze zmianą systemu ogrzewania. Program skierowany jest do osób, które zmieniły
od 1 lipca 2018 roku system ogrzewania na bardziej ekologiczny lub planują taka inwestycję. Program
Osłonowy będzie obowiązywać od 2021 do końca 2023 roku. Na ten cel gmina planuje przeznaczyć do
2023 roku blisko 250 tys. zł.
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GMINA
BEZ SMOGU
Czy to wystarczy?
Jest jeszcze wiele działań, które możemy
wspólnie podjąć.
W gminnym Programie Ograniczenia
Niskiej Emisji zadeklarowano wymianę
287 pieców do 2024 roku. Ile mamy w sumie pieców starego typu do wymiany,
będziemy mogli stwierdzić po przeprowadzeniu inwentaryzacji palenisk. Wystąpiliśmy o dofinansowanie ze środków
województwa mazowieckiego na ten cel.
Wykonanie inwentaryzacji to jedno,
a nakłonienie mieszkańca do wymiany
to drugie. W tym celu prowadzimy akcję
informacyjną poprzez rozmowy w czasie
kontroli, akcję ulotkową, a także dedykowane pisma z urzędu do właścicieli
nieruchomości, w których stwierdziliśmy źródło ciepła starego typu. Reagujemy na wszystkie przekazywane nam
mailem lub telefonicznie zgłoszenia.
W 2020 roku przeprowadzono ponad 90
szczegółowych kontroli spalania paliw
stałych na prywatnych posesjach. Policja nałożyła 3 mandaty oraz wydała ponad 30 poleceń i pouczeń, dotyczących
ujawnionych nieprawidłowości. Każdorazowo w czasie przeprowadzanych
kontroli wręczamy ulotki edukacyjne na
temat efektywnego i prawidłowego palenia w piecu, informujemy także o możliwości skorzystania z dotacji w gminnym
programie wymiany pieców.
W wrześniu Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił program ochrony
powietrza, z którego wynikają nowe obowiązki dla gmin oraz dla mieszkańców.
Ustalono trzy rodzaje alarmów smogowych (żółty, pomarańczowy i czerwony), które za pośrednictwem powiatowej
obrony cywilnej będą przekazywane
do gmin, a następnie za pomocą strony
internetowej, komunikatów sms oraz
facebook mieszkańcom. Ograniczenia
wynikające z poszczególnych alarmów
opiszemy odrębnie.
Jest jeszcze dużo do zrobienia. Wie to
każda osoba, która wieczorem lub rano
czuje w powietrzu nieprzyjemny zapach
pochodzący ze spalanego wsadu do pieca. Nie spoczywamy więc na laurach
i działamy dalej dla ochrony powietrza.
Państwo również mogą nas w tym wspomóc, np. poprzez rozmowę z sąsiadami,
którzy mogą skorzystać z gminnego programu wymiany pieców.
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GMINA
BEZ SMOGU

Fotorelacja z dronowych
kontroli palenisk domowych
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INWESTYCJE

Konsultujemy, inwestujemy,
korzystamy!
Inwestycje w gminną infrastrukturę to jeden z priorytetów lokalnego samorządu. Odnowione czy zbudowane od
zera drogi i wodociągi usprawnią i ułatwią wiele czynności.
Dwadzieścia nowych nawierzchni w ośmiu gminnych miejscowościach. To wynik tylko za jeden rok! I możemy być z niego dumni.
Są to drogi w Granicy, Pęcicach, Regułach, Nowej Wsi, Komorowie, Komorowie Wsi, Michałowicach Osiedlu i Michałowicach
Wsi.
Nazwy wszystkich remontowanych ulic:
Granica: Letnia (wartość inwestycji: 99 172, 40 zł), Cyprysowa,
Boczna od polnej tj. Żurawia; zostały wykonane w ramach
umowy na remont cząstkowy dróg o nawierzchni (bitumicznej umowa nr GK.874/2020) która opiewa na łączną kwotę 735
872,10 zł. W ramach tej umowy wykonujemy też remonty bieżące dróg w zakresie m.in. łatania dziur, uzupełniania ubytków (Modrzejewskiej, Nałkowskiej, Kolejowa, Szara, Wąska,
Zielona, Ogrodowa) Zostały wykonane na podstawie umów
„Modernizacja nawierzchni bitumicznych” GK.1592/2020 na
kwotę 1 078 710,00 zł i GK,1788/2020 na kwotę 309 000,00
zł; Michałowice Osiedle: Kolejowa (Michałowice Wieś) Szara; Nowa Wieś: Boczna (od Polnej); (Pęcice: Wąska; (Reguły: Kuchy, Zielona) Komorów: Bankowa (wartość inwestycji:
1 323 480,00 zł), Wrzosowa i Różana (763 308,19 zł brutto w ramach jednej umowy) Niecała i Północna (wartość inwestycji:
412 165,00 zł), Ogrodowa, Różana, Sieradzka (wartość inwestycji: 324 278,00).
Poniżej prezentujemy wybrane inwestycje z 8 miejscowości: Granica: Letnia; Michałowice Osiedle: Kolejowa; Michałowice Wieś:
Szara; Nowa Wieś: Boczna (od Polnej); Pęcice: ul. Wąska; Reguły:
Zielona; Komorów: Północna; Komorów Wieś: Różana.

Michałowice | listopad/grudzień 2020 |
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INWESTYCJE

Wodociągi
Istnieje też potrzeba rozwijania sieci wodociągowej. W tym roku zrealizowaliśmy siedem takich
inwestycji w pięciu miejscowościach: Granica – Cyprysowa (wartość inwestycji: 49.200 zł); Komorów
– Bugaj (wartość inwestycji: 107.010 zł), dojazdowa
do Brzozowej (wartość inwestycji: 57.810 zł); Nowa
Wieś – dojazdowa do ul. Polnej (wartość inwestycji:
69.340,76); Reguły – Jarzębinowa (wartość inwestycji: 129.150 zł), Kuchy (wartość inwestycji: 13.310,21
zł); Suchy Las – Ks. M. Woźniaka (wartość inwestycji: 454.547,69 zł) – przebudowa sieci wodociągowej
wraz z przebudową przyłączy wodociągowych.
W trakcie budowy pozostają jeszcze wodociągi
w Sokołowie: ul. Rodzinna (wartość inwestycji: 1 186
187,40 zł) – budowa/przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych;
Pęcice: Wąska Zaułek, Parkowa (wartość inwestycji:
489.540 zł) – budowa/przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych;
Pęcice Małe: Kamień Polny – budowa (wartość inwestycji: 156.640,50 zł); Nowa Wieś – dojazdowa do
ul. Brzozowej (wartość inwestycji: 49.815 zł).
Kilka zdjęć uwieczniło prace w terenie.
Wymienione prace stanowią tylko część wszystkich inwestycji realizowanych w ramach budżetu gminy Michałowice na rok 2020. Wiele remontów nadal trwa, a niektóre dopiero zaczną
się w przyszłym roku – wciąż jednak będą traktowane jako inwestycje tegoroczne. Część prac
zacznie się w grudniu, po oddaniu biuletynu do
druku – nie sposób wymienić ich wszystkich,
lecz o każdej z nich będziemy Państwa informować na bieżąco.
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INWESTYCJE

Rozbudowa świetlicy
w Pęcicach Małych

Trwają prace nad rozbudową świetlicy w Pęcicach
Małych.
21 września, w obecności sołtysa Pęcic Małych Zdzisława
Krupy, wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka zawarła umowę na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Pęcicach
Małych.
Prace na placu budowy już się rozpoczęły, termin ich zakończenia to 18 grudnia 2020, a uzyskania decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie obiektu - do 29 stycznia 2021.
Dotychczasowy budynek nie spełniał oczekiwań mieszkańców, którzy chętnie korzystają z miejsca przeznaczonego na
ich spotkania, dyskusje czy integrujące wydarzenia.
O konieczności przebudowy zadecydowała inicjatywa
mieszkańców, którzy zwrócili się do Małgorzaty Pacheckiej,
wójt gminy Michałowice, z wnioskiem o dostosowanie świetlicy do ich potrzeb. Całość inwestycji to koszt 1.189 789,76 zł
Zakończył się przetarg na realizację projektu świetlicy w Pęcicach Małych. Projekt przygotowała firma SART Sp. z o.o.
z Pruszkowa. Umowę podpisaliśmy z wykonawcą: RAD-BUD
Tomasz Rosłoniec z Nadarzyna.
Zakres robót obejmuje m.in.:
1. rozbudowę istniejącego budynku o salę do ćwiczeń, kotłownię, kuchenkę i toalety
2. przebudowę istniejącego budynku
3. remont ogólnobudowlany, w tym roboty instalacyjne

4. 
zagospodarowanie
terenu
z przesadzeniem drzewa

zewnętrznego

wraz

5. 
zagospodarowanie istniejącego placu zabaw, w tym
z doposażeniem o linarium.
Rozbudowa zakłada: poszerzenie budynku o dodatkową
przestrzeń i nowe pomieszczenia; stworzenie kuchni (po
pracach remontowych zostanie też wyposażona w potrzebny sprzęt); nowoczesne zaplecze sanitarne; doprowadzenie
instalacji gazowej; docieplenie budynku; zmianę posadzki
na drewnianą, amortyzowaną posadzkę sportową (taki typ
podłoża stosuje się w halach gimnastycznych i tanecznych,
by zapobiec nadwyrężaniu stawów uczestników sportowych
wydarzeń).
W trakcie rozmów i konsultacji z mieszkańcami uzgodniono,
że oprócz rozbudowy samego budynku świetlicy, samorząd
podejmie się także zagospodarowania terenu wokół pęcickiej świetlicy, co oznacza: dodatkowe miejsca parkingowe;
Urządzenia do rekreacji i relaksu; taras wypoczynkowy;
drewniane pergole; strefy sprzyjające wyciszeniu i izolacji;
duże urządzenia linowe (rekreacja); uzupełnienie placu zabaw o dodatkowe sprzęty i atrakcje; doprowadzenie dojazdu
pożarowego.
Przygotowany projekt terenu otaczającego świetlicę zakłada również wyciszenie miejsca z zachowaniem jakości
akustycznej środowiska naturalnego. Specjalna estetyczna
architektura odizoluje dźwięki wydarzeń w świetlicy od sąsiadów i na odwrót.
Autorem projektu rozbudowy jest mieszkanka Pęcic Małych,
pani arch. inż Marzena Szambelan.
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INWESTYCJE

Rada rowerowa dopilnuje

inwestycji w infrastrukturę rowerową

W Gminie Michałowice przybywa ścieżek rowerowych. Rada Rowerowa, powołana przez wójt Małgorzatę
Pachecką, będzie współuczestniczyć w tworzeniu odpowiednich standardów rowerowych.

Najbliższe inwestycje pojawią się przy ulicach: Sokołowskiej
(od Parkowej w Pęcicach do Sokołowa), Jesionowej (Osiedle
Michałowice) oraz przy ul. Topolowej – właśnie ruszył przetarg mający wyłonić wykonawcę tej ścieżki rowerowej.
Ścieżki rowerowe wzdłuż ul. Jesionowej
w Michałowicach i Sokołowskiej
Zarówno ul. Jesionowa jak i Sokołowska to drogi powiatowe. Dlatego obie ścieżki projektuje Starostwo Powiatowe
w Pruszkowie. Gmina Michałowice wyszła z propozycją
wykonania ścieżek rowerowych i udzieliła pomocy finansowej na ich zaprojektowanie. Dzięki temu starostwo szybciej
zajęło się sprawą i w naszej okolicy pojawi się więcej bezpiecznych przejazdów rowerowych. Ułatwią dojazd do pracy, szkoły, urzędu czy po zakupy. Ścieżka rowerowa przy ul.
Jesionowej (Michałowice Osiedle) zostanie przygotowana na
odcinku od Alej Jerozolimskich do kolejki WKD. Podobna
inwestycja zostanie przeprowadzona ul. Sokołowskiej na
odcinku od ul. Parkowej w Pęcicach do granicy gminy Michałowice w Sokołowie.
Ostatnio pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej oceniali efekty prac projektowych starostwa nad ścieżką rowerową przy ulicy Jesionowej. Wybierano odpowiednią podbudowę i rodzaj nawierzchni.
Ścieżka przy al. Topolowej
Referat Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Michałowice
właśnie ogłosił przetarg na „Budowę ścieżki rowerowej przy
Alei Topolowej w Michałowicach wraz z oświetleniem”. Dro12
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ga zostanie zbudowana na odcinku od ul. Szkolnej do Kolejowej. Należy uprzedzić, że powstanie ścieżki zostanie poprzedzone wycięciem 5 drzew. Jest to warunek konieczny do
przeprowadzenia inwestycji. Wartość zamówienia zostanie
podana po rozstrzygnięciu przetargu.
Ścieżka wzdłuż Raszynki
Trwają prace przy największej obecnie inwestycji związanej
z komunikacją rowerową oraz rekreacją w gminie Michałowice, czyli budowie trasy rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki
oraz zbiornika retencyjnego w Michałowicach.
Nowa trasa rowerowa wzdłuż Raszynki (po jej północnej
stronie) będzie prowadzić od al. Powstańców Warszawy
w Regułach do ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi.
Ścieżka będzie miała nawierzchnię asfaltową i długość ok. 2,6
km i przekroczy aleję Powstańców Warszawy BEZPIECZNYM
przejazdem z sygnalizacją świetlną wzbudzaną przyciskiem.
Wzdłuż ścieżki posadzimy drzewa, m.in. wierzby, tak typowe
dla mazowieckiego krajobrazu. Termin zakończenia inwestycji przesuwał się już dwukrotnie w tym roku w związku z sytuacja pogodową. Ostatecznie ścieżka powstanie do końca
tego roku. Już dziś widać duży postęp prac i można sobie wyobrazić jak popularne będzie to miejsce. W wolne dni już teraz
na ścieżce spotkamy bardzo wielu spacerowiczów, wrotkarzy
i kolarzy. „Pętla Michałowicko-Regulska” będzie miała ok. 8
km. Wraz z odchodzącymi od niej odcinkami innych ścieżek
stworzy możliwość jazdy po terenie gminy. A oczywiście marzy nam się, aby sieć rozbudowała się tak bardzo, by można
było bezpiecznie dojechać do Warszawy. Co ważne ścieżka
zachowa również funkcję dla ruchu pieszego.

INWESTYCJE
Wartość inwestycji nad Raszynką, którą wykonuje firma
Robokop, wynosi 2 078 700,00 zł. Gmina otrzymała w 2018
roku dofinansowanie na jej wykonanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - etap II (część II).
Plany
Od kilku miesięcy trwają prace nad zaprojektowaniem
i przygotowaniem finansowania dla kolejnych „rowerowych inwestycji”. Do partnerstwa zaprosiliśmy sąsiednie,
zaprzyjaźnione samorządy: Pruszków, Brwinów, Grodzisk
Mazowiecki i Żyrardów. A ostatnio także Nadarzyn. Jako grupa 6 gmin złożymy wniosek o dofinansowanie na
kwotę 19 388 013,83 zł. W Michałowicach do dofinansowania zostanie zgłoszona ścieżka rowerowa w Regułach
o długości 915,40 m, od ul. Zielonej do alei Powstańców
Warszawy, gdzie ścieżka wepnie się do istniejącej ścieżki
biegnącej od WKD Reguły do Pruszkowa. Mamy już przyjęte przez starostwo zgłoszenie na wykonanie tej ścieżki.
Wniosek o dofinansowanie złożymy jeszcze w 2020 roku.
Równolegle kończymy prace nad projektowaniem ścieżki
rowerowej w ul. Szkolnej, która szczególnie ma pomóc dzieciom w bezpiecznej drodze do szkoły w Michałowicach.
Pracujemy także nad koncepcją ścieżki wzdłuż WKD – między Regułami i Michałowicami. Ta ścieżka także powstanie.
Rowerowy think-tank gminy Michałowice
Rozwiązania rowerowe nie zawsze są łatwe i oczywiste,
i dlatego cieszę się z właśnie powołanej Rady Rowerowej
– mówi Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice. – Nasz zespół ds. wspierania komunikacji rowerowej
zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem diagnozy
potrzeb, problemów i szans rozwoju infrastruktury rowerowej. To znaczy, że członkowie Rady Rowerowej będą
uważnie słuchać potrzeb miłośników jazdy na rowerze,
by usprawniać i rozwijać nasze rowerowe szlaki – wyjaśnia pani wójt.

Łukasz Karczewski – członek zespołu, (Referat Gospodarki
Komunalnej).
Zachęcamy rowerzystów do kontaktu z wyżej wymienionymi osobami i przekazywania im pomysłów, potrzeb i rozwiązań w sprawie infrastruktury rowerowej, jakie widzieliby
Państwo w naszej gminie.
Rada Rowerowa jest społecznym organem konsultacyjnym,
doradczym i inicjatywnym pani wójt w zakresie wspierania
rozwoju komunikacji rowerowej w gminie.
Na ostatnim spotkaniu Rady Rowerowej omawiano m.in.
przyszłą drogę rowerową przy ul. Szkolnej w Michałowicach.
Wybierano rodzaj nawierzchni i rozmawiano o ulokowaniu
przyszłej ścieżki w bezpiecznym miejscu, tak by jej ciągu
nie przerywały np. studzienki kanalizacyjne. Słuchamy potrzeb naszych rowerzystów, którzy zgłosili „nierówność nawierzchni” jako jedną z głównych przeszkód dla wygodnej
i bezpiecznej jazdy.
Spotkania Rady Rowerowej to żywa dyskusja między przedstawicielami mieszkańców, radnych oraz ekspertami z referatów Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska gminy
Michałowice. Nie brakuje w nich merytorycznych sporów.
Jednak wszystkich łączy wspólny cel – usprawnienie infrastruktury rowerowej na terenie gminy Michałowice.
Rowerowy think-tank gminy Michałowice to miejsce wymiany pomysłów, poglądów i rozwiązywania problemów
– mówi Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice. –
W trakcie spotkań omawiane są także wskazówki i uwagi
rowerzystów-mieszkańców naszej gminy. Jesteśmy na początku i mamy nadzieję na wiele dobrych działań na rzecz
mieszkańców i rowerzystów.

Oprócz tego Rada Rowerowa zajmie się opiniowaniem wprowadzanych rozwiązań z zakresu komunikacji rowerowej,
opracowaniem analizy korzyści dla planowanych inwestycji, przeprowadzaniem konsultacji społecznych.
Członkami Rady Rowerowej są:
Marta Ożóg – przewodnicząca zespołu, prezes Stowarzyszenia ABC Aktywnie Bezpiecznie Ciekawie
Iwona Mojecka – zastępca przewodniczącej zespołu, członek Zarządu Polskiego Zrzeszenia Instruktorów Rowerowych
Dariusz Osiński – członek zespołu,
Łukasz Rutkowski – członek zespołu, organizator Rajdów
Rowerowych Niebieskim Szlakiem (z Gminy Michałowice
gdzie koła roweru poniosą)
Maciej Polarczyk – członek zespołu,
Piotr Łyszkowski – członek zespołu, właściciel serwisu rowerowego oraz zapalony rowerzysta
Przemysław Walczuk – członek zespołu, (zastępca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej)

Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Raszynki
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Nowe połączenia
autobusowe w naszej gminie
Linia M1 skomunikuje Sokołów, Suchy Las i Pęcice z Urzędem Gminy, WKD Reguły oraz PKP Ursus, a autobus linii M3
będzie jeździł na trasie Reguły – Janki – Pruszków (co drugi
kurs do Reguł, co drugi kurs do Janek).

3) bilet miesięczny w obrębie wszystkich linii autobusowych:

Linia M1 (z połączeniem do Warszawy – linia M 1.2) skomunikuje mieszkańców Sokołowa, Suchego Lasu, Pęcic oraz
Pęcic Małych z Urzędem Gminy, WKD Reguły oraz z PKP
Ursus.

Zakupu dokonuje się u kierowcy. Bilety miesięczne upoważniają do przejazdów od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Linia M3 powstała na liczne wnioski mieszkańców w związku z likwidacją raszyńskiej linii L23. Skomunikuje mieszkańców gminy z Jankami i PKP Pruszków.
BILETY
Ceny biletów określone zostały uchwałą Nr XVIII/225/2020
Rady Gminy Michałowice z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie
ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do
przejazdów bezpłatnych i ulgowych w gminnej komunikacji
autobusowej Gminy Michałowice na liniach autobusowych
oznaczonych symbolem „M” i wynoszą:
1) bilet jednorazowy w obrębie jednej linii autobusowej:
a) normalny 3,00 zł
b) ulgowy 1,00 zł
2) bilet miesięczny w obrębie jednej linii autobusowej:
a) normalny 80,00 zł
b) ulgowy 40,00 zł
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a) normalny 120,00 zł
b) ulgowy 60,00 zł.

DARMOWA KOMUNIKACJA NA KARTĘ MIESZKAŃCA
GMINY!
W okresie do 31.12.2020 r., osoby posiadające spersonalizowaną Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice, za jej okazaniem są zwolnione z opłat za korzystanie z usług przewozowych na liniach autobusowych oznaczonych symbolem
„M”.
COVID-19
W związku z silnym rozprzestrzenianiem się w ostatnich
dniach wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo podróżujących środkami publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Michałowice, prosimy o stosowanie się do wytycznych wydanych przez władze kraju i służby
sanitarne. Limit osób w komunikacji autobusowej wynosi
50% ogółu miejsc stojących i siedzących.
Rozkład jazdy autobusów dostępny jest na stronie internetowej gminy Michałowice (w zakładce: Komunikacja
zbiorowa).

INWESTYCJE

Planujemy nowy park
w Michałowicach

WIZUALIZACJE PARKU PRZY ULICY SPACEROWEJ

Koncepcja zagospodarowania terenu zieleni
w Parku przy ul. Spacerowej w Michałowicach –
gotowa!
Zespół projektantów, któremu powierzyliśmy przygotowanie koncepcji spójnego zagospodarowania tej ulicy, przedstawił propozycję unikalną. To będzie przestrzeń miejska
wzbogacająca krajobraz, jakość życia mieszkańców i atrakcyjność regionu.
W ostatnim biuletynie przedstawialiśmy wizualizację przemian ulicy Spacerowej. Teraz prezentujemy obraz przylegającego do niej parku. A będzie to miejsce niezwykłe, gdzie

bioróżnorodność pozwoli nacieszyć się atrakcjami parku,
także w okresie jesienno-zimowym.
Park przy ulicy Spacerowej to: 55 nowych drzew; 3700 m2
nasadzeń krzewów, bylin i łąk kwietnych; 4 strefy bioróżnorodności; 35 nowych miejsc wypoczynkowych.
Strefy bioróżnorodności
Jednym z najistotniejszych elementów projektu parku
przy ulicy spacerowej są strefy bioróżnorodności, które
w połączeniu z serią tablic edukacyjno-informacyjnych
mają na celu poszerzenie świadomości lokalnej społeczności o zróżnicowaniu biologicznym oraz stworzenie
schronienia dla ptaków i drobnych gryzoni. Bliskość

PARK PRZY ULICY SPACEROWEJ TO:

55
NASADZEŃ
NOWYCH DRZEW

3700
M2 NASADZEŃ�
KRZEWÓW, BYLIN I
ŁĄK KWIETNYCH

4

35

STREFY
BIORÓŻNORODNOŚCI

MIEJSC
WYPOCZYNKOWYCH

NIESKOŃCZENIE WIELE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU
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szkoły daje możliwość przeprowadzania zajęć terenowych na świeżym powietrzu, w bliskim kontakcie z naturą, poruszających zagadnienia z: biologii, przyrody, plastyki i geografii.

pada poprzez formularze dostępne na stronie internetowej
gminy Michałowice. Autorki projektu zaprezentowały go
mieszkańcom podczas spotkania na platformie ZOOM, które
trwało ok. 2 godzin. Było bardzo konstruktywne. Dziękujemy za wszystkie zgłoszone uwagi.

Mieszkańcy zgłaszali swoje
uwagi do projektu
do 10 listo-ULICY SPACEROWEJ
WIZUALIZACJE
PARKU
PRZY
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Przebudowa zalewu
na Utracie
Zalew na Utracie przejdzie gruntowny remont. Inwestycja jest konieczna dla utrzymania bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców. W tej chwili trwa remont rowu opaskowego od strony zachodniej.
Zalew na Utracie to lubiane miejsce spacerów mieszkańców oraz jedna z przyrodniczych atrakcji gminy.
Głównym zadaniem zbiornika jest ochrona przeciwpowodziowa domów. Niestety, obecny stan zalewu nie
zapewnia bezpieczeństwa w razie kryzysu powodziowego.
Po latach eksploatacji zbiornik utracił szczelność. Zbiornik jest także mocno zamulony. Jego głębokość powinna
wynosić 1,2 – 1,4 m, obecnie miejscami stopień zamulenia sięga ponad 70 cm. Widać to gołym okiem – bliżej
wlotu Utraty z naniesionego przez rzekę namułu wytworzyła się już sporych rozmiarów wyspa, liczne płycizny
występują w południowej części zbiornika.
Celem prac wykonywanych przy zalewie jest przywrócenie jego właściwości użytkowych. Przebudowa obejmuje:
odmulenie zbiornika, uszczelnienie skarp i wzmocnienie
wałów, a także wyrównanie ubytków gruntu na skarpach
oraz obsianie ich trawą i niewysoką roślinnością . Wyremontowane zostaną również istniejące budowle: zapora
czołowa i mnichy. Czeka nas również zagospodarowanie

terenu wokół zbiornika, tak by jak najlepiej służył mieszkańcom naszej gminy.
Nadzór przyrodniczy
Modernizacja zbiornika – ze względu na wysoką wartość
przyrodniczą obiektu – od samego początku jest konsultowana z biologami, ichtiologiem, Polskim Związkiem Wędkarstwa (PZW) oraz hydrotechnikiem. Cieszy nas również
szeroka świadomość ekologiczna mieszkańców, bacznie obserwujących postęp prac przy zbiorniku.
Badania geochemiczne osadów dennych w zbiorniku
Przeprowadzone ostatnio badania osadów z dna zbiornika
wykazały, że na szczęście nie zawierają one zanieczyszczeń
chemicznych. Jedynie w dwóch obszarach, na siedem badanych, istnieje niewielkie (0,8-2,2%) przekroczenie dopuszczalnych zawartości dla frakcji olejowej w osadach. Wpłynie
to na obniżenie kosztów zagospodarowania namułu.
Kolejnym etapem jest remont czaszy głównej zbiornika, na
który został rozpisany przetarg. Remont będzie wykonywany w 2021 roku.
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Gminna strategia elektromobilności
Do czego potrzebujemy strategii elektromobilności?

Podczas spotkania z ekspertami tej dziedziny mieszkańcy

Pojazdy z napędem elektrycznym to przyszłość, w której
chcemy brać czynny udział. Gmina Michałowice ma szanse
pozyskać duże pieniądze na inwestycje w tym zakresie (realizowane z funduszy zewnętrznych, głównie unijnych). Co
to oznacza dla Państwa?

jakie mamy szanse zrealizować za unijne środki przeznaczone

Rozwój elektromobilności to m.in. środki na:
✓ nowoczesne niskoemisyjne autobusy czy inne pojazdy
transportu publicznego
✓ rozwój roweru gminnego
✓ w ynajmowane elektryczne samochody do przejazdów
wewnątrz gminy
✓ obniżenie zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza
✓ zwiększenie jakości środowiska akustycznego (elektryczne pojazdy są przyjazne ciszy – potrzebnej do wypoczynku i regeneracji)
✓ samochody elektryczne dla gminnych instytucji.

zwalają pokonać dłuższe trasy, przy minimalnym wysiłku).

Być może okres nie nastraja do rozmów o takich sprawach,
szczególnie teraz wydają się nierzeczywiste i odległe, ale nie
możemy rezygnować z pieniędzy, które na nas czekają.

ły, że sprawa elektryfikacji sposobu przemieszczania się jest

Strategia elektromobilności to dokument, w którym przygotujem wykaz projektów inwestycji na lata 2020–2040. Przez
20 lat możemy wiele dokonać!
Warsztat o elektromobilności
W poniedziałek 15 czerwca, odbyły się warsztaty z elektromobilności.
Ich głównym celem było poznanie oczekiwań mieszkańców
w sprawie rozwoju gminy w kierunku przyjaznym pojazdom
elektrycznym i nowoczesnym technologiom.
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i pracownicy samorządowi wypracowali listę potrzeb i celów,
na rozwój pojazdów z napędem elektrycznym. Fundusze mogą pokryć także inwestycje w elektryczną infrastrukturę np.
parkingi do ładowania samochodów elektrycznych, czy stacje
rowerów gminnych wspieranych elektrycznym napędem (poJak ustalono w trakcie warsztatów, elektromobilność to przyszłość samorządów. Zawiera w sobie także elementy smart
city – czyli umiejętnego wykorzystania danych przez nowe
technologie i sztuczną inteligencję. Ona już teraz otacza nas,
np. pokazując w czasie rzeczywistym minuty dzielące nas
do przyjazdu kolejki WKD.
Podczas warsztatów omówiono także wyniki ankiety dotyczącej strategii elektromobilności dla gminy Michałowice.
Ankiety wypełnione przez 66 mieszkańców gminy pokazadla nich niezwykle ważna.
Wskazano kilka głównych zadań, wynikających z dotacji, jaką gmina otrzyma na rozwój elektrycznej infrastruktury. Są to
m.in. nowoczesne niskoemisyjne autobusy czy inne pojazdy
transportu publicznego; rozwój roweru gminnego; wynajmowane elektryczne samochody do przejazdów wewnątrz gminy;
obniżenie zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza; poprawa jakości środowiska akustycznego (elektryczne pojazdy są
przyjazne ciszy – potrzebnej do wypoczynku i regeneracji);
samochody elektryczne dla gminnych instytucji, np. do przewozu dzieci; zadbanie o wizerunek gminy jako nowoczesnej
i biorącej czynny udział w tworzeniu lepszej rzeczywistości.

SPRAWY
OBYWATELSKIE

Rozliczanie odpadów
w systemie wagowym
Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, że 23 listopada 2020 r. gmina podpisała nową umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Michałowice. Od stycznia
2021 r. usługę odbioru odpadów będzie świadczyła firma Miejski Zakład Oczyszczania
w Pruszkowie.
Jeszcze w grudniu 2020 r. trafi do Państwa harmonogram odbioru odpadów obowiązujący od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Informujemy, że odpady wystawione
w workach z logo firmy Lekaro również będą zabierane przez Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie.
Zasady, częstotliwość odbioru odpadów oraz opłata pozostają bez zmian. Wyjątkiem
jest sposób rozliczania się gminy z wykonawcą. Od 2021 r. będziemy rozliczać się wagowo, tj. od każdej tony odebranych odpadów. Do tej pory gmina płaciła firmie odbierającej odpady kwotę miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego. W ramach miesięcznego
ryczałtu następował odbiór odpadów, bez względu na ilość wystawionych odpadów.
Przejście na rozliczenie wagowe oznacza, że im mniej odpadów wytworzymy, tym
poniesiemy mniejsze koszty. W związku z tym zachęcamy wszystkich do podjęcia
działań, które pozwolą na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, a co za tym
idzie na zmniejszenie kosztów ich odbioru i zagospodarowania.
Ograniczyć powstawanie odpadów możemy na wiele sposobów. W pierwszej kolejności zachęcamy do:
1. Kompostowania odpadów biodegradowalnych – zostawmy trochę liści dla jeży,
ustawmy kompostownik (poza zmniejszeniem ilości oddawanych odpadów możemy skorzystać ze zniżki na odbiór odpadów w wysokości ok. 3 zł/miesięcznie
na mieszkańca, a przede wszystkim zyskamy wspaniały kompost)
2. Korzystania z własnej torby na zakupy – czy naprawdę musimy brać ze sklepu
kolejną foliówkę?
3. Kupowania świadomie, tzn. wybierania produktów zapakowanych w jak najmniejszą liczbę dodatkowych opakowań. A może warto zbędne opakowania zostawić bezpośrednio w sklepie?
4. Promowania tzw. drugiego życia produktu – przekazywania rzeczy, które nam
nie są już potrzebne innym osobom, które będą miały z nich pożytek. W ten sposób przedłużymy cykl życia towarów i ograniczymy konsumpcję oraz wydatki.
Także na gospodarkę odpadami.
Teraz, do końca bieżącego roku, gmina rozlicza się jeszcze ryczałtowo – bez względu na ilość odbieranych odpadów poniesiemy te same koszty. Dlatego warto zrobić
przegląd rzeczy, których nie potrzebujemy i oddać je do końca grudnia 2020 r.
Od stycznia wspólnie zadbajmy o środowisko i własny portfel – w 2021 r. ograniczmy ilość odpadów, kierując się ww. zasadami. Będziemy Państwa w tym wspierać.
Wojciech Grzeniewski
kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Michałowice | listopad/grudzień 2020 |
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Kontynuujemy sadzenie
krokusów... i żonkili
Mieszkańcy naszej gminy ponownie dołączyli do
akcji upiększania naszych okolic.

dzenie krokusów ma także wymiar edukacyjny, co podkreślała wójt Małgorzata Pachecka w kameralnych rozmowach
z mieszkańcami.

Wspólne sadzenie krokusów zamienia się w jesienną tradycję. Jest to radosne spotkanie wielu mieszkańców z pracownikami Urzędu Gminy. To właśnie przed budynkiem lokalnej
administracji zebrali się miłośnicy kwiatów i nie tylko.

Korzystając z pięknej pogody sadzenie krokusów 24 października odbyło się we wszystkich miejscowościach naszej
gminy.

Dobra zabawa i możliwość integracji przyciągnęła przedstawicieli różnych pokoleń. Lekkie prace ogrodnicze okazały
się świetnym pomysłem na spędzenie czasu z dziećmi. Sa-
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Efekt prac na wolnym powietrzu będziemy mogli podziwiać
już wczesną wiosną. W zeszłym roku zdjęcia krokusów posadzonych w czynie społecznym licznie udostępniano w mediach społecznościowych. Z pewnością i tym razem upiększą naszą okolicę oraz wypełnią albumy ze zdjęciami.

DZIAŁ SENIORA

Seniorzy mogą na nas
liczyć!

Program Polityki Senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021-2024 to pierwszy tego typu,
przełomowy dokument, wyznaczający nowe standardy wsparcia dla seniorów. Prace nad
nim trwały ponad rok.
Program Polityki Senioralnej dla naszej gminy rozpoczęły
konsultacje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów. Siedem takich spotkań
odbyło się między 4 września a 6 grudnia 2019 roku. Następnie Barbara Kucharska, główna autorka Programu Polityki Senioralnej, odbyła szereg spotkań indywidualnych ze
starszymi rezydentami naszej gminy. Zebrane relacje, głosy,
uwagi i propozycje zamieniliśmy na przekrojowy dokument
mający zwiększyć komfort życia starszych mieszkańców naszej gminy w ośmiu głównych obszarach dotyczących:

nienie jakości życia osób starszych – mówi Barbara Kucharska, autorka programu.

· sportu i rekreacji

Co to oznacza dla seniora mieszkającego w gminie Michałowice? – Przede wszystkim zagwarantowany program
rozwoju aktywności osób starszych i pewną pulę funduszy zabezpieczonych na ten cel – mówi Iwona Radzimirska, dyrektor GOPS. – Chcemy zapewnić naszym starszym
współobywatelom bezpieczeństwo psychologiczne, bytowe i materialne. Umożliwić im uczestnictwo w życiu społecznym i zwiększać dostęp do aktywności i solidarności
obywatelskiej – tłumaczy dyrektorka i dodaje, że Program
wskazuje działania, których celem jest międzypokoleniowa integracja i refleksja nad sytuacją osób starszych w naszej gminie.

· kultury

A tych jest i będzie coraz więcej.

· edukacji

Zgodnie z definicją osoby starszej, przyjętej w ustawie o osobach starszych, na terenie gminy w roku 2019 żyło 4 639 takich osób. Osoby, które ukończyły 60. rok życia stanowiły
25,32% ogółu mieszkańców.

· zdrowia
· sytuacji społeczno-socjalnej

· ekologii
· mieszkalnictwa
· transportu.
– Takie podejście do Polityki Senioralnej Gminy Michałowice ma zapewnić kompleksowe wsparcie seniorów ze strony
władz gminy, organizacji pozarządowych, różnych podmiotów i instytucji działających na naszym terenie, które dotychczas nie były kojarzone jako mające wpływ na zapew-

To znaczy, że co czwarty mieszkaniec gminy już przekroczył
60. rok życia.
Co roku saldo to zwiększa się o 120 osób, co z kolei oznacza,
że w ciągu czterech lat 2020–2023 w gminie Michałowice
przybędzie 460–480 osób starszych. Grupa ta będzie liczyła
w 2023 r. – ponad 5.100 osób.
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Widoczna zmiana w strukturze wiekowej obywateli gminy
oznacza, że przygotowanie odpowiedniej oferty dla seniorów jest jednym z priorytetów jej władz.
Nowe formy wsparcia seniorów
Wśród dobrze znanych form wsparcia takich jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dzienny Dom Seniora czy dopłaty do
biletów WKD i do wywozu odpadów, w Programie Polityki
Senioralnej znalazły się nowe propozycje. Spośród wielu obszarów na wyróżnienie zasługują:
· Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego – szczególnie potrzebna, gdy walka o sprawność ściera
się z problemami finansowymi. Zakupienie takiego sprzętu zazwyczaj oznacza spory wydatek finansowy i czasami
przekracza możliwości domowego budżetu. Sprzęt będzie
używany wielokrotnie, przez różne osoby – dzięki temu
jedna inwestycja gminy może pomóc wielu seniorom przez
długie lata
· Bon usprawniający – czyli rodzaj dofinansowania, które seniorzy będą mogli wykorzystać głównie w obszarze
usprawnienia ruchowego. Bon może być przeznaczony
na edukację prozdrowotną np. na ćwiczenia uśmierzające
ból wywołany konkretnymi schorzeniami do powtarzania
w domu
· Powołanie Gminnej Rady Seniorów – jej rolą jest przede
wszystkim komunikowanie potrzeb osób starszych poprzez opiniowanie i konsultowanie decyzji lokalnych
władz. Może ona jednak podejmować również wiele innych działań na rzecz poprawy sytuacji seniorów i seniorek w gminie
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· Rozwój sąsiedzkiej usługi wolontarystycznej. Koordynacja dla sąsiedzkiego wsparcia seniorów. Okazuje się,
że jest olbrzymia wola i kapitał społeczny wśród młodszych mieszkańców gminy Michałowice, którzy deklarują chęć niesienia pomocy seniorom, ale nie wiedzą
w jaki sposób mogą to zrobi. Taki system mógłby polegać choćby na organizowaniu transportu dla seniorów
z możliwością uzyskania zwrotu za paliwo
· Bon transportowy – forma odpowiedzi na jeden z głównych problemów seniorów. Forma pomocy dla osób, które
potrzebują indywidualnego transportu, np. na wizytę u lekarza czy do szpitala. Taki bon można by było wykorzystać
np. w taksówkach lub u kierowcy, który zostanie zatrudniony przez gminę
· Mieszkanie wytchnieniowe – będące wsparciem dla
mieszkańców opiekujących się osobami zależnymi (schorowanymi, nie w pełni sprawnymi lub wymagającymi
codziennej i bezpośredniej całodobowej opieki). W takim
mieszkaniu zorganizowana będzie 24. godzinna opieka
nad osobą zależną. Opiekun będzie mógł w bezpiecznym
miejscu i pod dobrą opieką pozostawić swego seniora
w sytuacji, gdy sam nie będzie miał możliwości sprawowania opieki np. ze względu na konieczność poddania się
zabiegom medycznym dla poratowania swojego zdrowia
lub na czas zapewnienia sobie odpoczynku w celu regeneracji sił. Takie wsparcie oferowane będzie na krótkie
pobyt np. 2. tygodniowe. Pierwsze mieszkanie wytchnieniowe powstanie w nowym budynku socjalnym w Komorowie. Będzie to mieszkanie nowoczesne i przystosowane
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

DZIAŁ SENIORA
· Wzmocnienie aktywności fizycznej i rozwoju turystyki
sportu i rywalizacji – czyli pieniądze na dostosowanie
przestrzeni do wykorzystania na rzecz zajęć sportowych
dla osób starszych. Rozwój małej architektury przystosowanej dla seniorów. Miejsca na działalność artystyczną
seniorów i prezentowanie ich dorobku – pozwolą mniejszym grupom seniorów na działalność artystyczną z wykorzystaniem różnych zasobów lokalowych, także prywatnych. Gmina może zaplanować wynajem pomieszczeń
do tworzenia czy prezentowania działalności artystycznej osób starszych, w pobliżu ich miejsc zamieszkania

Pewne pieniądze dla seniorów

· Nieodpłatne poradnictwo prawne w kwestiach zasobów
mieszkaniowych – ma na celu ochronę seniorów przed
nieuczciwymi praktykami pożyczkowymi, czy oszustwami na tle finansowym. Prawnicy pomogą seniorom także
po ewentualnej stracie pieniędzy w wyniku oszustwa

Barbara Kucharska dodaje, że Program, który opracowała,
to nowe podejście w planowaniu społecznym. – Planujemy,
realizujemy, monitorujemy, wprowadzamy niezbędne korekty i na koniec sprawdzamy efekty (ewaluacja). Program
zawiera cele, mierniki i określone koszty – mówi.

· Program daje także możliwość opracowania i uruchomienia programu osłonowego „Złota rączka” – w którym to np.
zatrudniony przez gminę pracownik wesprze w utrzymaniu infrastruktury mieszkaniowej i ogrodowej (drobne fachowe usługi; naprawy w mieszkaniu i ogrodzie).

Nową jakość wsparcia seniorów osiągniemy dzięki współpracy ekspertów z różnych dziedzin i ściśle powiązanych
działań wspólnych między wszystkimi referatami Urzędu
Gminy Michałowice. By udało się zrealizować założenia
programu planowane jest powołanie specjalnego zespołu,
który będzie wdrażać rozwiązania. Niezbędne jest również
zatrudnienie na poziomie UG pracownika, który będzie animatorem łączącym środowiska seniorów i realizatorów programu. Pracownik zadba o sprawną komunikację seniorów
z urzędem i wsłucha się w oczekiwania tych pierwszych.

Propozycji jest dużo więcej (program wsparcia seniorów
liczy aż 31 stron!). Nie sposób przytoczyć ich wszystkich
w krótkim artykule. Jak zauważa Iwona Radzimirska, Program Polityki Senioralnej oprócz kreatywnych rozwiązań
wzmacnia działania od lat stosowane w naszej gminie (m.in.
poszerzając możliwości GOPS).
– Podkreśla ważność tych rozwiązań, które się sprawdziły –
wyjaśnia dyrektorka GOPS. – Są to rzeczy kluczowe, których
nie mogło zabraknąć w dokumencie strategicznym. W tym
okresie do 2024 roku działania uwzględnione w programie
będą w sposób szczególny poddane analizie i oglądowi.
Wychodzą naprzeciw indywidualnym potrzebom seniorów,
w szczególności tych osób, które mają poczucie, że dotychczasowe formy wsparcia nie były dla nich wystarczające lub
atrakcyjne. Rozszerzamy więc działania – podsumowuje.

Program Polityki Senioralnej to dokument kierunkowy. A to
oznacza, że wskazane w nim plany mogą się różnić od ostatecznych rozwiązań zaproponowanych seniorom. Jednak
nie poruszamy się tylko w sferze planów czy marzeń. Program zobowiązuje do podjęcia wymienionych w nim działań i zabezpieczenia w budżecie gminy odpowiednich finansowych środków w kolejnych latach. Jest swojego rodzaju
think-tankiem (zbiorem wiedzy ekspertów, poprzedzonej
konsultacjami, bazą kreatywnych propozycji dla danej grupy, którą łączą wspólne potrzeby).

Barbara Kucharska twierdzi, że w programie kluczowa jest
aktywność samych seniorów. – Wsparcie dla rozwoju samopomocy to hasło ważne dla powodzenia zaplanowanych
działań – podsumowuje autorka programu.
Seniorzy stanowią bezcenny wkład w tożsamość naszego
regionu. Ich doświadczenie i historie kształtują nie tylko
przyszłe pokolenia, ale też wpływają na wspólną dla nas
codzienność. Bo to właśnie oni licznie angażują się w życie
gminy Michałowice. Wszyscy powinniśmy wspierać działania dla seniorów, bo każdy z nas, prędzej czy później, będzie
jednym z nich.
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Teleopieka
dla seniorow
Ruszyła usługa teleopieki w projekcie „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu
wsparcia osób niesamodzielnych”.
Teleopaska to urządzenie teleinformatyczne umożliwiające całodobowy kontakt pacjenta – uczestnika projektu
z ratownikiem medycznym obsługującym Centrum monitoringu. Urządzenie automatycznie monitoruje podstawowe funkcje życiowe takie jak pomiar tętna i saturacji,
kontroluje i sygnalizuje sytuacje odmienne lub krytyczne np. upadek czy utratę przytomności. Posiada przycisk SOS umożliwiający kontakt z Centrum monitoringu, a w sytuacjach krytycznych automatycznie łączy się
z ratownikiem medycznym. Ma również moduł przypominający o konieczności zażywania leków oraz lokalizator,
który wskazuje miejsce pobytu w momencie wezwania
pomocy.
W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską 29 września i 15 października 2020 roku, w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, odbyły się dwa szkolenia
z obsługi teleopasek. Szkolenia przeznaczone były dla 40
uczestników projektu i ich otoczenia, objętych usługą teleopieki.
W ramach tej usługi każdy z uczestników projektu otrzyma
zestaw, składający się między innymi z urządzenia ubieralnego, czyli teleopaski.
Dzięki przyznanym środkom unijnym gmina Michałowice
zarówno sfinansowała zakup 40 zestawów teleopieki, które zostaną oddane do dyspozycji uczestnikom projektu, jak
i usługę abonamentu.
Poza teleopieką w ramach projektu „Michałowickiego programu deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” możliwe jest też sfinansowanie dodatkowych
godzin usług opiekuńczych oraz rozszerzenie oferty wspar-

24

cia o usługi asystenckie dzięki zatrudnieniu pięciu opiekunów/opiekunek i dwóch asystentów/asystentek.
Ponadto dla nowozatrudnionych opiekunów i asystentów
przewidziano szkolenie oraz spotkania superwizyjne, natomiast dla uczestników projektu zostaną zorganizowane zajęcia kulturalno-edukacyjno-integracyjne.
Program teleopasek nie powstałby bez środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014 – 2020.
Wartość projektu: 1 439 858,40 PLN, w tym:
dofinansowanie z EFS: 1 151 886,72 PLN
dofinansowanie z budżetu państwa: 186 971,68 PLN
finansowy wkład własny: 81 000 PLN
osobowy wkład własny: 20 000 PLN.

•
•
•
•

Pamiętamy
Pomagamy
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Seniorze! Pozwól
sobie pomóc.
Wsparcie dla seniorów w gminie Michałowice
podczas drugiej fali pandemii koronawirusa.
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną, w trosce o osoby z grupy wysokiego ryzyka, jaką są seniorzy,
zwracamy się z gorącym apelem o szczególne zwrócenie
uwagi na osoby starsze, mieszkające w Waszym sąsiedztwie.
Otoczmy swoich starszych, często samotnych, sąsiadów opieką sąsiedzką, aby w razie potrzeby zaoferujmy im pomoc,
dopytajmy, czy czegoś nie potrzebują. Ułatwiajmy osobom
starszym choćby codzienne sprawunki. Zaproponujmy zakup
leków czy załatwienie drobnych spraw w ich imieniu.
Drogie Seniorki, Drodzy Seniorzy,
Pozwólcie sobie pomóc, nie bójcie się prosić o wsparcie.
Pamiętajcie, że wokół Was mieszka wielu życzliwych, gotowych do wsparcia osób oraz funkcjonują instytucje i organizacje gotowe przyjść z pomocą.
Wsparcia możecie poszukiwać za pomocą:
1. Infolinii czynnej całą dobę w ramach Programu „Wspie-

raj Seniora” pod numerem 22 505-11-11. W ramach programu
osoby powyżej 70. roku życia, które pozostają w domach,
mogą zgłaszać konieczność wsparcia w dostarczeniu zakupów.
Informacje trafiają do naszego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pracownicy ośrodka skontaktują się z Państwem i ustalą
szczegóły.
2. Kontaktu z naszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Seniorzy dzwoniąc na numer telefonu 22 350 91 20 w godzinach
pracy ośrodka (poniedziałek – 8.00-18.00; wtorek-czwartek
– 8.00-16.00, piątek 8.00-14.00) lub pisząc na sekretariat@
gops.michalowice.pl
3. Bezpłatnej aplikacji POMOCtu, którą można pobrać z App
Store lub Google Play. Szczegóły działania aplikacji dostępne na stronie https://pomoctu.pl/pl
Jest to aplikacja promująca wolontariat, pozwalająca połączyć osoby chcące nieść pomoc z tymi potrzebującymi
wsparcia.
Życzymy dużo zdrowia i spokoju ducha!
Iwona Radzimirska, dyrektor GOPS Michałowice
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Mieszkańcy naszej gminy
otrzymali medale

za długoletnie pożycie małżeńskie

8 października br. Małgorzata Pachecka, wójt gminy
Michałowice, wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale odebrało pięć par.
Medale, które są oficjalnym odznaczeniem Prezydenta RP,
a także nasze gminne dyplomy i gratulacje otrzymali Państwo:
Zuzanna i Andrzej Ceroniowie
Elżbieta i Andrzej Drążkiewiczowie
Bogumiła i Edward Lewandowscy
Grażyna i Adam Makowscy
Czesława i Andrzej Wiszniewscy.
Spotkanie w urzędzie gminy, mimo ograniczeń związanych
z pandemią koronawirusa, było uroczyste i wzruszające. Dyplomy i kwiaty wręczali z panią wójt – Beata Rycerska, przewodnicząca Rady Gminy Michałowice, oraz Jan Pędzich,
przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice.
Wszystkie odznaczone pary mają już 50-letni staż małżeński.
Zapytaliśmy więc jubilatów o przepis na udane małżeństwo.
Pani Elżbieta Drążkiewicz zdradziła, że w przypadku jej
małżeństwa jest to cierpliwość, silna wola i wzajemne kompromisy.
Małżeństwo to ukoronowanie przyjaźni, wzajemnej tolerancji, zgody. Jak się szuka miodu w garnku po popiele, to się
go nie znajdzie. Oczekujmy od małżeństwa tego, co za sobą
niesie – powiedział pan Andrzej Ceroń.
Uczucie to podstawa – powiedziała zaś pani Grażyna Makowska. Musimy się też sobie wzajemnie podobać i z urody,
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i charakteru. Do dnia dzisiejszego dostaję od męża kwiaty
– dodała.
Podstawa to uczucie. Później pewne odstępstwa, wzajemne
zrozumienie, bo przez 50 lat są w życiu różne trudne sytuacje – zdradziła nam pani Bogumiła Lewandowska. Trzeba
przemyśleć, pogodzić się i iść do przodu. Ważne jest też celebrowanie rocznic, ślubów, by przypominać sobie – dodała.
Ważne są także wspólne zainteresowania. Dla państwa
Wiszniewskich są to podróże zagraniczne. Obecnie, w dobie
pandemii koronawirusa, niestety nie mogą poświęcać się
swojej pasji, ale jeszcze zamierzają razem odwiedzić wiele zakątków świata. Podstawa to wzajemne zaufanie i nieustanna troska o drugą osobę – powiedziała pani Czesława
Wiszniewska.
Odznaczenie nadaje Prezydent RP, na wniosek wojewody,
który kieruje otrzymane od gmin dokumenty złożone przez
samych zainteresowanych bądź rodziny. W naszej gminie
wniosek wraz ze skróconym odpisem aktu zawarcia związku małżeńskiego oraz kserokopiami dowodów osobistych
składane są w Urzędzie Gminy Michałowice – stanowisko
spraw obywatelskich.
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Rady na odpady
– postaw na kompost!
W cyklu „Rady na odpady” prezentujemy wytyczne
Referatu Ochrony Środowiska przy Urzędzie Gminy Michałowice. Tym razem zachęcamy do kompostowania
odpadów organicznych.
Nadeszła jesień. Wraz z nią rozpoczęło się porządkowanie
naszych ogrodów ze spadających liści. Czy rzeczywiście
powinniśmy pieczołowicie, do ostatniego listka wygrabiać
nasze ogrody?
Nie musimy, a wręcz nie powinniśmy tego robić! Pozbywanie się liści i innych odpadów organicznych to wielkie marnotrawstwo, ponieważ uzyskana z nich ziemia kompostowa
stanowi doskonałe źródło składników pokarmowych dla
wszystkich roślin w naszych ogrodach. Zamiast pozbywać
się ww. odpadów należy je po prostu ułożyć w pryzmę lub
specjalną skrzynię i poddać działaniu mikroorganizmów
oraz bezkręgowców (np. dżdżownic) żyjących w glebie. Kompost we własnym ogrodzie to oszczędność pieniędzy, których
nie trzeba wydawać na inne nawozy czy ściółki, a także na
fachowy sprzęt, gdyż praktycznie poza widłami nie potrzebujemy żadnych innych narzędzi. Sporządzenie kompostu
zawsze się udaje. Nie jest to ani pracochłonne, ani trudne,
ponieważ wszystko, czego potrzebujemy jest w zasięgu domu i ogrodu (liście, skoszona trawa, gałęzie, popiół z drewna
na opał, pióra, sierść zwierzęca, odpadki organiczne z kuchni i ogrodu). Masa odpadów organicznych przekształcona
przez organizmy glebowe w nawóz kompostowy w przyszłym sezonie wegetacyjnym będzie stanowić cenny pokarm
dla wszystkich naszych roślin. Dojrzała i gotowa do użycia
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ziemia kompostowa wygląda i pachnie tak samo jak świeża
ziemia ogrodnicza. Jest to jeden z najlepszych materiałów do
użyźniania gleby w naszych ogrodach – poprawia jej strukturę i wzbogaca we wszystkie potrzebne roślinom składniki pokarmowe. Ciężkie i nieprzepuszczalne gleby zamienia
w lekkie, natomiast glebom piaszczystym pomaga zatrzymać
wodę. Stosując ziemię kompostową oddajemy glebie z powrotem to, co z niej zabraliśmy. Jest to także nasz wkład w ochronę środowiska naturalnego. Ponadto im więcej mieszkańców przystąpi do kompostowania we własnym ogrodzie,
tym mniejsze będą nakłady finansowe gminy związane
z wywozem odpadów zielonych (w tym liści) z prywatnych
nieruchomości, co przełoży się na wysokość opłaty za śmieci.
Pomyśl, zanim wygrabisz swój ogród! Usuwając z ogrodu
wszystkie opadłe liście – nawet, jeśli robimy to w przekonaniu, iż w ten właśnie sposób dbamy o nasz ogród najlepiej jak możemy, w rzeczywistości przyczyniamy się do
wyjaławiania ekosystemu naszego ogrodu oraz zabieramy
schronienie żyjącym w nim organizmom. Wśród suchych
liści znajdą zimową kryjówkę między innymi jeże. Te pożyteczne zwierzęta warto zaprosić do ogrodu, gdyż w sezonie
pomagają nam zwalczać szkodniki w ogrodzie (jak choćby
ślimaki) – jesienią warto się im odwdzięczyć, pozostawiając
w zacisznym miejscu naszego ogrodu kopczyki suchych liści
i drobnych gałązek. W suchych liściach zimuje też ogromna
ilość drobnych bezkręgowców (w tym wiele pożytecznych
owadów), wpływających na ekosystem ogrodu. W bezśnieżne zimy skorzystają z tego również ptaki, znajdując wśród
liści smakowite larwy.

EKOLOGIA

Program
Ochrony
Powietrza –
wytyczne dla
mieszkańców
Nowy program zapewni kompleksową poprawę jakości powietrza na Mazowszu.
8 września Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął nowy Program Ochrony Powietrza dla
województwa mazowieckiego, z którego wynikają nowe obowiązki nie tylko dla gmin, ale też
dla mieszkańców. Najważniejszym celem wprowadzenia programu jest przede wszystkim osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych
substancji szkodliwych w powietrzu, a przez to
kompleksowa poprawa jakości powietrza na Mazowszu. Na realizację działań samorządy i mieszkańcy maja maksymalnie 6 lat.
Wszyscy mamy wpływ na jakość powietrza
Program ochrony powietrza zawiera konkretne
działania naprawcze, których wprowadzenie
przełoży się na poprawę jego jakości w regionie.
W dokumencie zawarto działania tzw. ogólne,
czyli te obowiązujące dla całego województwa,
m.in. inwentaryzację i wymianę kotłów, nasadzenia zieleni, czyszczenie ulic na mokro, zakaz
używania dmuchaw do liści oraz szeroko pojętą
edukację ekologiczną.
Jednym z działań naprawczych dla gmin będzie
przeprowadzenie do końca 2021 r. szczegółowej
inwentaryzacji źródeł ciepła. Taka inwentaryzacja pozwoli nam zaplanować dalsze działania
gminy w kwestii poprawy jakości powietrza. O inwentaryzacji będziemy jeszcze szerzej pisać w kolejnych artykułach.
Ponieważ największy wpływ na jakość powietrza mają sami obywatele, po raz pierwszy w programie określono ich obowiązki, m.in. takie jak
informowanie gminy o wymianie źródeł ciepła
i współpraca przy ich inwentaryzacji, zakaz stosowania dmuchaw czy też zakaz palenia w kominkach w dniach, kiedy zanieczyszczenie pyłami przekroczy wartości dopuszczalne. Zakaz
palenia w kominkach nie będzie obowiązywał
w dniach, kiedy jakość powietrza jest dobra i będzie dotyczyć tylko tych budynków/lokali, w których kominek nie jest jedynym źródłem ciepła.
Szybka informacja o jakości powietrza
Nowy POP dla Mazowsza to dokument ważny
z punktu widzenia mieszkańców. To dzięki niemu
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mieszkańcy gminy będą informowani o ryzykach wystąpienia przekroczeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o tym jak
się należy zachować w takich sytuacjach.
W dniach prognozowanego przekroczenia norm ogłaszane
będą alarmy smogowe. Stan zagrożenia smogiem podzielono na trzy poziomy. Kolorem żółtym oznaczono POZIOM 1,
kolorem pomarańczowym POZIOM 2, natomiast kolorem
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czerwonym opisano POZIOM 3. Propozycje działań dla
mieszkańców przedstawiono na grafice dołączonej do artykułu.
Aktualną jakość powietrza w naszej gminie możesz sprawdzać w bezpłatnej aplikacji Syngeos lub na stronie internetowej: www.naszepowietrze.pl

EKOLOGIA

Porządki w gminie
Michałowice

Odnaleziono właścicieli podrzuconych
śmieci – ukarani, musieli sprzątnąć odpady
na swój koszt.
Mamy sprawnie działające służby, a przede wszystkim skutecznie działającą policję. Dziękujemy naszym dzielnicowym: Mariuszowi Szymankowi, Pawłowi Biegalewskiemu
i Kamilowi Więchowi, którzy – pomimo licznych obowiązków, pandemii i regularnej służby – z powodzeniem odszukują sprawców nielegalnych wysypisk i „wrakowisk”. Niech
to będzie przestroga na przyszłość – w naszej gminie nie
opłaca się podrzucać śmieci.
A oto lista wysypisk, które w tym roku śmiecący musieli
uprzątnąć na własny koszt:
1. Kilka ton opon oraz elementów pojazdów podrzuconych
przy serwisówce w pobliżu ul. Nowozachodniej (obecnie Migdałowej) w Opaczy, zgłoszone przez EkoBrygadę.
Właścicielem odpadów okazał się warsztat samochodowy ze
Żbikowa w Pruszkowie.
2. Zużyte części samochodowe na ul. Źródlanej w Pęcicach.
Właścicielem okazał się warsztat samochodowy z Malich.
3. Zużyte części samochodowe przy ul. Targowej w Opaczy-Małej. Właścicielem okazał się serwis części samochodowych Warszawa-Włochy.
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4. Odpady budowlane po ociepleniu budynku oraz stare meble wyrzucone przy ul. Rodzinnej w Sokołowie. Właścicielem odpadów był mieszkaniec Sokołowa. On również – jak
i pozostali - musiał uprzątnąć wysypisko na własny koszt.
5. Na gorącym uczynku inspektor ochrony środowiska wraz
z dzielnicowym Mariuszem Szymankiem ujęli mężczyznę,
który przywiózł z Pruszkowa cały samochód worków z odpadami na ul. Kasztanową w Komorowie i podpalił je.
Wszyscy sprawcy nielegalnych wysypisk zostali odpowiednio ukarani.
Połączone siły urzędu i policji doprowadziły także do usunięcia 12 wraków samochodów oraz dwóch ciągników siodłowych zalegających na terenie gminy. Niestety, okazało
się, że wiele z tych pojazdów należało do obcokrajowców
pracujących czasowo w Polsce.
Policjanci ujęli także dwóch piratów drogowych. Pierwszy
urządzał sobie po zmroku rajd ścieżką rowerową wzdłuż
Alei Topolowej. Drugi zabawiał się wioząc na masce samochodu pasażera trzymającego się wycieraczek, po czym rozbił samochód na łuku ul. Regulskiej w Michałowicach. Tę
eskapadę pozostawiamy bez komentarza.

MAŁGORZATA PACHECKA
WÓJT GMINY MICHAŁOWICE OGŁASZA

WYRÓŻNIJMY OSOBY, FIRMY, ORGANIZACJE,
KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE W NASZEJ GMINIE ŻYJE
SIĘ LEPIEJ, PROWADZĄ NIEODPŁATNIE
DZIAŁANIA NA RZECZ MIESZKAŃCÓW
I ŚRODOWISKA GMINY

OCENIANE BĘDĄ
DZIAŁANIA ZA 2020 ROK
Kandydatów można zgłaszać
w 4 kategoriach:
l osoba izyczna pełnoletnia l przedsiębiorca
l dzieci i młodzież do 18. roku życia
l organizacja pozarządowa
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY
OD 7 GRUDNIA 2020 ROKU
DO 11 STYCZNIA 2021 ROKU
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Formularz zgłoszeniowy dostępny
online na stronie www.michalowice.pl
lub w Biurze Podawczym
Urzędu Gminy Michałowice.

HISTORIA

XVII Rajd
Pęcicki
Marsz uczniów wszystkich gminnych szkół uczcił pamięć poległych i pomordowanych w bitwie pod Pęcicami
91 ofiar, które oddały swoje życie w obronie ojczyzny.
Rajd odbył się już po raz siedemnasty. To wydarzenie będące
hołdem młodzieży za walkę, którą podjęli Polacy podczas II
wojny światowej. W ten sposób uczcili pamięć Powstańców
Warszawskich, którzy swój ostatni bój stoczyli właśnie pod
Pęcicami.
Rajd nie należał do łatwych, wędrówka przebiegała w strugach deszczu. Mimo to młodzież podjęła wyzwanie i nie zrezygnowała z przejścia tradycyjną trasą.
Uroczystościom przed Pomnikiem Mauzoleum (na finale rajdu) towarzyszyła jesienna aura, sprzyjająca refleksji za poległymi w walce rodakami. II wojna światowa była traumatycznym przerwaniem młodości i dzieciństwa dla wielu
uczniów, którzy 1 września 1939 roku mieli rozpocząć edukację, jak zwykle. Ich plany i marzenia w wielu przypadkach
pogrążyły działania wojenne.
Podczas ceremonii wysłuchano wierszy autorstwa nagrodzonych uczniów szkół gminnych. Piękna pieśń „Orzeł
Biały” wybrzmiała po dekoracji wyróżnionych medalami
„Orzeł Pęcicki”. W tym roku, ten zaszczytny laur otrzymali:
1. JADWIGA GARAPICH
2. EWA DYMURA – nie była
3. WOJCIECH CYGAŃSKI – odebrała żona
4. RAJMUND MISZTAL – nie było
5. KRZYSZTOF GRABKA
6. CZESŁAW ŁUKASIK – odebrał syn Wacław
Na wyróżnienie zasługują organizatorzy tegorocznego rajdu: Elżbieta Gąsior, Beata Wiszniewska, Tomasz Matuszewski, Małgorzata Rec, Anna Adamczewska.
Samorząd dziękuje młodzieży i organizatorom za zaangażowanie i czas poświęcony na tę ważną lekcję historii.
To szczególne wydarzenie, jak i uroczyste złożenie wieńców
pod Pomnikiem Mauzoleum odbyło się w trudnym okresie
pandemii. Zachowano środki ostrożności i zalecany dystans
społeczny.
Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, wybrała jeden
z wierszy, napisanych przez uczniów michałowickich szkół. Zachęcamy do zapoznania się z tym przejmującym utworem.
Wiersz pt. "JEST TAKIE MIEJSCE" autorstwa Izabeli Gajownik, uczennicy Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Nowej Wsi.
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Mistrzowie Polski
w Urzędzie Gminy
„Historia lubi się powtarzać, a czasami także poprawiać” – mówiła Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, na uroczystości powitania mistrzów Polski
w urzędzie gminy, czyli czternastoletnich koszykarzy
z Komorowa.
Przed rokiem zespół koszykarzy U-14 z naszej gminy (UKS
Komorów Akademia Koszykówki) zdobył WICEMISTRZOSTWO POLSKI. – Chwaliliśmy się tym sukcesem na dużym
banerze, jaki zdobił urząd gminy – przypominała pani wójt.
– Bardzo się cieszyliśmy, że w tym roku musieliśmy zamówić nowy baner! Tym razem z wymarzonym tytułem dla
drużyny UKS Akademia Koszykówki Komorów.
Małgorzata Pachecka złożyła oficjalne podziękowania
dla trenerów UKS Akademia Koszykówki Komorów, wy-
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różniając jej prezesa Grzegorza Tomaszewskiego. – Zapewne Grzegorz Tomaszewski otrzymuje wiele ofert pracy, ale od lat jest z nami i z naszymi mieszkańcami i za
to serdecznie mu dziękuję. To niesłychane jak znakomity
wpływ mają nasi trenerzy na młodzież, wciąż udowadniając, że warto pracować zespołowo i marzyć. Nasze
i Wasze marzenie się spełniło! Jesteście naszymi bohaterami – koszykarskimi mistrzami Polski! – podkreślała
pani wójt.
Owacje na stojąco
Gromkie owacje dla młodych adeptów koszykówki tego wieczoru wybrzmiały wiele razy.
– Pierwszy raz udało nam się zdobyć ten prestiżowy laur
– mówi Maks Niemirowicz, koszykarz i mistrz Polski w ka-

SPORT
tegorii U-14. – Jestem bardzo dumny z kolegów z zespołu,
naszych trenerów i sponsorów, a także z siebie! To naprawdę
duże osiągnięcie zająć pierwsze miejsce wśród drużyn z całej Polski. W dodatku Komorów jest małą wsią, a mierzyliśmy się z zespołami reprezentującymi wielkie miasta: Warszawę, Zieloną Górę czy Gdynię.
Na pytanie jak mistrzowie Polski świętowali otrzymanie tytułu, chłopcy z zespołu odpowiadają: wielkim odstępstwem
od sportowej diety i długą ucztą w McDonald’s. – Czasem
i my możemy sobie pozwolić na fastfood – i to była właśnie
ta okazja. Dodam, że po meczu nasz autobus trząsł się od
świętowania wygranej – mówił Maks nie kryjąc radości z powodu zwycięstwa.
Więcej niż tytuł mistrzów

Gmina sportem stoi

Nasz zespół w rozgrywkach europejskich jako jedyny polski
zespół w swoim roczniku plasuje się w czołowej szesnastce
zespołów w Europie.

W gminie Michałowice funkcjonuje 12 klubów sportowych, które promują aktywny i zdrowy tryb życia. Zrzeszają
one dzieci i młodzież trenujące piłkę nożną, koszykówkę, tenis ziemny, tenis stołowy, karate, judo, kolarstwo, golf czy
też taniec.

W tym miejscu warto wspomnieć o sukcesach najmłodszych
roczników. Ich ostatnim, wrześniowym, sukcesem było
zdobycie złotego medalu na turnieju Radom Basket Cup dla
rocznika 2008/2009.
Cieszymy się, że klub wychowuje przez sport i rekreację kolejne roczniki do dorosłego życia. Takie sukcesy uczą młodzież jak działać w grupie, na czym polega systematyka i że
warto mieć marzenia.

W 2019 roku gmina wsparła 14 stowarzyszeń sportowych.
Wartość dotacji przekazanej klubom i stowarzyszeniom
sportowym wyniosła 499 986,00 zł.
W obecnym 2020 roku wsparcie w zakresie sportu otrzymało
20 stowarzyszeń. Łączna wysokość środków przekazanych
w ramach dotacji wyniosła 593 381,00 zł.
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I Półmaraton i bieg na 5 km
„Lasy nad Utratą” za nami!

W piękną, słoneczną niedzielę 13 września odbyło się
nasze gminne sportowe święto półmaraton i bieg na 5
km „Lasy nas Utratą”. W imprezie uczestniczyło ponad
300 biegaczy, nie tylko z naszej gminy i okolic, ale z całej Polski. Było wspaniale.
Otwarta Strefa Rekreacji przy zalewie w Komorowie zamieniła się w sportowe miasteczko. Słońce towarzyszące nam
od rana, piękne okoliczności gminnej przyrody, a przede
wszystkim wspaniałe nastroje uczestników biegów sprawiały, że chciało się tam być, chciało się biec razem z nimi!
O godz. 9 wystartowało biuro zawodów, każdy otrzymał
swój numer startowy.
Punktualnie o godz. 10 wystartowało 114 uczestników biegu
na 5 km. Trasa, w większości prowadząca przez Las Chlebowski, nie należała do najłatwiejszych, była za to bardzo
przyjemna pod względem krajobrazowym. Wśród uczestników biegu na 5 km było wielu debiutantów. Przebiegli wszyscy. Gratulujemy i jesteśmy z Was dumni!
O godz. 11 wystartowało 225 uczestników półmaratonu, czyli biegu na 21,0975 km! Trasa również przebiegała w lesie,
ale biegacze pokonywali tam 4 pętle o długości 4,58 km. Rywalizacja była na najwyższym poziomie, bo udział w biegu
brali biegacze z całej Polski, w tym ultramaratonka Patrycja
Bereznowska, która zajęła pierwsze miejsce w kategorii open
kobiet.
W obu biegach uczestniczyli zawodnicy należący do
gminnej grupy biegowej Rozbiegane Michałowice. To ok.
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40 osób, które systematycznie od 3
miesięcy wspólnie pokonują kilometry na cotygodniowych treningach
organizowanych przez gminę Michałowice.
Warto podkreślić, jak wspaniała atmosfera panowała na trasie biegów.
W lesie zebrała się spora widownia
złożona z dopingujących biegaczy
rodzin, przypadkowych niedzielnych grzybiarzy, a także wolontariuszy. Uczestnicy otrzymywali wiele
słów wsparcia, brawa. To dodawało
im sił.
Wszyscy uczestnicy biegów otrzymywali na mecie pamiątkowe medale.
Ci, którzy stanęli na podium dostali
dodatkowo statuetki i upominki ufundowane przez gminę i lokalnych sponsorów.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom
II Półmaratonu i biegu na 5 km „Lasy
nas Utratą”. To była przyjemność organizować dla Was ten dzień. Do zobaczenia za rok!
Oficjalne wyniki z biegu znajdują się
na stronie: Datasport.pl
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17 października 2020 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Nowej Wsi odbyła się druga edycja turnieju
judo – II Turniej Judo o Puchar Wójt Gminy Michałowice.
Turniej w tym roku został oficjalnie wpisany w kalendarz
Warszawsko-Mazowieckiego Związku Judo. Prawo do
startu miały dzieci z roczników 2007-2008, dzieci młodsze z roczników 2009-2010 oraz dzieci mini z roczników 2011-2012. Rozegrane zostały także zawody pierwszego kroku dla najmłodszych dzieci w wieku 5-6 lat.
Organizatorem turnieju były: Klub Sportowy Judo Victoria
i Stowarzyszenie ABC.
Turniej został rozegrany na 4 matach z pełną obsadą certyfikowanych sędziów Polskiego Związku Judo. Przybyło łącznie 166 zawodników i zawodniczek z 19 klubów judo oraz
około 20 dzieci w pierwszym kroku. Najmłodszy zawodnik
miał niecałe 8 lat, najstarszy – blisko 14.
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Rozgrano w sumie 188 walk, rozdano moc medali i nagród
ufundowanych przez sponsorów.
Najlepsi zawodnicy w kategoriach wiekowych zostali nagrodzeni judogami ufundowanymi przez sponsora – firmę Grupa Progress – Ubezpieczenia z Komorowa.
I tak, najlepsi w kategorii wiekowej 2007-2008:
Bartosz Kowalski • Klub Judo Chojrak
Maja Dubkowska • UKS Judo Nakło.
W kategorii wiekowej 2009-2010:
Tomasz Wróbel • Klub Judo Ikizama

SPORT
Maja Speichler • KS Gwardia Judo Białystok.
W kategorii wiekowej 2011 – 2012:
Krzysztof Staśkiewicz • Klub Judo Chojrak
Anastazja Kalisz • Klub Sportowy Judo „Victoria”.
Nagrody dla wszystkich medalistów ufundował sponsor
– firma Wadim Plast z Reguł.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonali: pani wójt Małgorzata Pachecka, Jacek Biernat – trener kadry narodowej judo, członek zarządu PZJ oraz Nina Diuve – kierownik turnieju, trenerka KSJ Victoria.
Walki turniejowe były bardzo widowiskowe i emocjonujące, aż żal, że impreza musiała się odbywać bez udziału
publiczności na trybunach, bo naprawdę było na co patrzeć. Efektowne rzuty i trzymania, radość i łzy…
Dzieci z klubu UKJ Victoria z Nowej Wsi zdobyły łącznie
6 medali:
W U13 do 41 kg Zuzia Kwietniak – brązowy medal, w U11
do 34kg Jędrek Staniszkis – srebrny medal i Nina Krasnodębska, do 33 kg – brązowy, zaś w U9 – Anastazja
Kalisz w K-04 i Adrian Nyc w M-13 złote medale oraz Piotr
Marczewski w M-10 brązowy medal.
Turniej został bardzo pozytywnie oceniony przez PZ Judo,
zarówno pod względem organizacji, jak i atmosfery, a organizatorzy do dziś otrzymują podziękowania i miłe słowa
za wspaniałą imprezę, która staje się stałym wydarzeniem
sportowym w kalendarzu judoków. Do zobaczenia za rok!
Turniej odwiedziły kluby:
• Klub Judo Chojrak z Warszawy
• Klub Judo Panda z Warszawy
• KS Gwardia Judo Białystok
• UKS KATA Pruszków
• Klub Judo Ikizama z Warszawy
• Kokoro Łódź
• Klub Sportowy Judo „Victoria” Z Nowej Wsi
• UKS Judo Nakło
• Czerwone Smoki z Nadarzyna
• UKS Siódemka Sochaczew
• Judo Gwardia Warszawa
• Judo Braniewo
• Judo Legia Warszawa
• Nastula Club Bielany
• Klub Judo Meiyo z Warszawy
• Uczniowski Klub Judo 82 z Warszawy
• Uczniowski Klub Judo 225 z Warszawy
• UKS Mokotovia
• Klub Judo Shamo Ełk
Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego oraz budżetu gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.
Michałowice | listopad/grudzień 2020 |
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Agnieszka,
mistrzyni
karate
Nasza stypendystka, mieszkanka Michałowic Agnieszka Koryczan (lat 15) zajęła na tych mistrzostwach
1. miejsce w konkurencji Kata Indywidualne Juniorek Młodszych, co jest dużym osiągnięciem w środowisku Polskiej Unii Karate.
Agnieszka Koryczan zdobyła złoty medal w konkurencji Kata Indywidualne Juniorów Młodszych na Mistrzostwach Polskiej Unii Karate Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzieżowców oraz Seniorów w Karate WKF. Zawody odbywały się
w Tczewie w dniach 24-25 października. To ogromny sukces
Agnieszki, z którego bardzo się cieszymy.
Polska Unia Karate jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce World Karate Federation – światowej federacji sportowej
o charakterze olimpijskim, zrzeszającej blisko 200 federacji
narodowych. Przed wybuchem pandemii, która całkowicie
zburzyła sportowy świat, Agnieszka zajmowała pierwsze
miejsce w rankingu PUK, który stanowi podstawę do kwalifikacji na imprezy takie, jak Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy.
Międzynarodowa kariera michałowiczanki
Przez cały ubiegły rok Agnieszka starowała w serii zawodów
światowej ligi Karate 1 Yough League (Chorwacja, Meksyk,
Włochy), na których rywalizuje po kilka tysięcy zawodni40
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ków. Nabrane doświadczenie zaowocowało złotym medalem na mistrzostwach krajowych.
Agnieszka ma na swoim koncie wiele osiągnięć rangi europejskiej, jest powołana do kadry Mazowieckiego Związku
Karate WKF, więc zdecydowanie warto „pochwalić się” jej
osiągnieciami i wyróżnić, tak jak to miało miejsce z koszykarzami.
Wywiad z Agnieszką prezentujemy poniżej. Dalsza część
wywiadu, z tatą Agnieszki, trenerem karate, jest dostępna
na stronie gminy Michałowice.
Czy osiągnięcie sukcesu kosztowało Cię dużo pracy
i wyrzeczeń?
Oczywiście, sukces w każdym sporcie wymaga od zawodnika dużo pracy i zaangażowania, ale nie wydaje mi się, by
w moim wypadku wiązał się z jakimiś wyrzeczeniami.
Opisz najtrudniejszą walkę. Z kim ją stoczyłaś i jak udało Ci się pokonać przeciwniczkę?

SPORT
Każdy przeciwnik jest inny i na każdego trzeba mieć sposób,
jeśli skupimy się na jednym „najcięższym”, z którym mamy
się spotkać w finale, jest szansa, że nie przejdziemy nawet
jednej rundy. Dlatego najbardziej nie lubię walczyć z nową,
nieznajomą zawodniczką – nigdy nie wiem czego się po nich
spodziewać. Najprzyjemniej z kolei jest stanąć na macie
z kimś, kogo spotyka się od lat i móc walczyć ze świadomością, że wygrasz albo ty, albo twój przyjaciel.
Czy trudno było pogodzić treningi z nauką?
Sport jest w moim życiu od pierwszej klasy; nigdy tak naprawdę nie chodziłam do szkoły bez zajęć po lekcjach, więc
nie miałam nigdy większych problemów z pogodzeniem ich
z nauką. Poza tym jestem aktywną zawodniczką formacji
tanecznej i wszystkie moje zajęcia same się układają. Oczywiście do momentu, kiedy zaczynam się przejmować czy na
wszystko jest czas, wtedy nigdy czasu nie ma.
Czy chciałabyś w przyszłości rozwijać zawodową karierę sportowca?
Jestem pewna, że moje życie zawsze będzie w jakiś sposób
związane ze sportem, jednak nie mam jeszcze dokładnych
planów.
Czy karate może być formą samoobrony w normalnym
życiu?
Trening karate jako sportu różni się bardzo od tego, jaki wykorzystuje się w sztukach walki. Choć pewne aspekty sportowego treningu karate mogą być bardzo przydatne w samoobronie, należy pamiętać, że nie jest ona jego pierwotnym celem.
Polecam jednak serdecznie poczytanie o różnych stylach karate; jestem przekonana, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Na stronie internetowej gminy Michałowice znajdą Państwo
równie ciekawy wywiad z tatą Agnieszki, współautorem jej
sukcesu.
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Nowy patron
biblioteki

29 października, w 96. rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta, odbył się wieczór poetycki z okazji nadania
bibliotece w Michałowicach jego imienia. Fragmenty poezji wybitnego poety przeczytał znakomity aktor
Jerzy Radziwiłowicz.
W życiu Zbigniewa Herberta biblioteka zawsze była ważna – jako miejsce pogłębiania wiedzy, miejsce pracy poety.
Podczas licznych podróży po świecie zawsze odwiedzał biblioteki, a w swoim domu w Warszawie zgromadził ponad 10
tysięcy książek.
– Cieszymy się, że Gminna Biblioteka Publiczna w Michałowicach będzie nosić imię Zbigniewa Herberta, wierzymy, że
taki patron przyciągnie do biblioteki wielu nowych czytelników, szczególnie czytelników poezji – napisała Katarzyna
Herbert w specjalnym liście gratulacyjnym dla naszej Biblioteki Gminnej.
– Rada Gminy Michałowice podjęła uchwałę, która umożliwiła nadanie imienia Zbigniewa Herberta bibliotece w Michałowicach, można więc powiedzieć, że do grona patronów
gminnych bibliotek dołączył kolejny znamienity polski lite42
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rat – mówiła na wstępie uroczystości wójt gminy Małgorzata
Pachecka.
Małgorzata Pachecka odczytała także list, który skierowała
do uczestników uroczystości Maria Dzieduszycka, prezes
Zarządu Fundacji im. Zbigniewa Herberta. Były to podziękowania za podjętą przez gminę Michałowice inicjatywę nadania bibliotece imienia Zbigniewa Herberta. W liście znalazła
się też obietnica przekazania na rzecz biblioteki książek na
temat życia i twórczości poety.
Jerzy Radziwiłowicz przeczytał fragmenty „Pana Cogito”.
Nie zabrakło też oprawy muzycznej w wykonaniu Katarzyny Łochowskiej – śpiew oraz Marcina Mazurka – akompaniament. Katarzyna Łochowska wykonała „Sonety” Szekspira.

KULTURA
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Artyści teatru muzycznego
„Studio Buffo”
wystąpili w Pęcicach Małych

Złota polska jesień z każdym dniem coraz bardziej zachwyca
nas swoimi kolorami. W sobotę, 4 października, w Pęcicach
Małych odbyło się symboliczne „Pożegnanie lata”. Na plenerowej scenie wystąpili artyści teatru muzycznego „Studio
Buffo”. Ciepły jesienny wieczór sprawił, że publiczność przybyła bardzo licznie.
Dotychczas to mieszkańcy Pęcic Małych gościli na przedstawieniach teatru Studio Buffo w Warszawie w ramach
sołeckich – sąsiedzkich wyjazdów organizowanych przez
sołtysa Pęcic Małych, Zdzisława Krupę. Ale tym razem to artyści znakomitego warszawskiego teatru wystąpili na scenie
w Pęcicach Małych. Wspomnieć należy, że wybitny polski
kompozytor Janusz Stokłosa, mieszkaniec Pęcic Małych, jest
jednym z założycieli i jednocześnie prezesem teatru.
44
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Na scenie wystąpili wspaniali wokaliści i tancerze teatru
w utworach z różnych spektakli znanych z desek Buffo. I tak
usłyszeliśmy m.in.: Nataszę Urbańską, Artura Chamskiego,
Mariolę Napieralską, Jerzego Grzechnika. W ich wykonaniu
usłyszeliśmy takie hity jak: Simply the Best, Nie stało się nic,
Cykady na cykladach, Statki na niebie, Niech żyje bal, Wind
of Change, Kasztany, Mambo Italiano i wiele innych. Dowcipną konferansjerką raczył publiczność nie kto inny tylko
sam Janusz Józefowicz.
Trzy bisy podsumowały ten wspaniały wieczór, podczas
którego, ze względu na wspaniałą atmosferę, wywiązała się
wyjątkowa więź pomiędzy publicznością a występującymi
artystami.
Będzie co wspominać w te nadchodzące jesienne wieczory!
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Wojciech Młynarski.
Mistrz słowa. Absolutnie.

Druga edycja Konkursu Piosenki Wojciecha Młynarskiego pn. „Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski” już za nami!
Pomysłodawcą i organizatorem konkursu dla dzieci i młodzieży jest Towarzystwo Absolwentów Liceum Tomasza Zana w Pruszkowie. W tym roku do grona patronów i fundatorów nagród dołączyła wójt gminy Michałowice.
Niestety, z powodu pandemii nie można było zorganizować
przesłuchań „na żywo” i obejrzeć młodych artystów na scenie. Najważniejsze, że konkurs się odbył, a uczestnicy mogli
zaprezentować swoje muzyczne talenty, przesyłając nagrania utworów. Do konkursu zgłosiło się i przesłało nagrania
22 uczestników w przedziale wiekowym 9-16 lat.
Poranne łzy
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie” włączyło się aktywnie w promocję wydarzenia
na terenie gminy Michałowice. Z funduszy pozyskanych
na realizację zadania publicznego w zakresie działalności
kulturalnej i społecznej skierowanej do mieszkańców gminy zorganizowało warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży
zainteresowanych udziałem w konkursie. Na 12-godzinne
warsztaty zgłosiło się 11 osób. Agnieszka Kiepuszewska,
z wykształcenia dyrygentka i trener wokalny, pomogła
w wyborze repertuaru, w dopracowaniu interpretacji i w nagrywaniu utworów konkursowych. Do konkursu zgłosiło
się siedem uczestniczek warsztatów, a pięć z nich znalazło
się w gronie laureatów! W grupie młodszej Anastazja Kalisz
(l. 9) za wykonanie „Róbmy swoje” zajęła drugie miejsce,
trzecie miejsce wyśpiewała Zofia Zaskurska (l. 10) utworem
„Lubię wrony”. W grupie starszej – pierwsze miejsce zostało
przyznane ex aequo Annie Szczegodzińskiej (l. 16) za wykonanie piosenki „Po co babcię denerwować” i Julii Żółtowskiej (l. 12), która zaśpiewała mniej popularny utwór „Przetrwamy”. Zofia Urbańska (l. 12) otrzymała drugą nagrodę
w tej kategorii wiekowej, śpiewając „Poranne łzy”.
Więcej na temat konkursu i laureatów na stronie organizatora: www.zan.org.pl

poezji Wojciecha Młynarskiego i trzymamy kciuki za dalsze
sukcesy artystyczne!
Mali i duzi sięgają po teksty wybitnego artysty, mistrza
słowa – to wielka satysfakcja, a my zgodnie z przesłaniem
„Róbmy swoje”, już czekamy na kolejną edycję konkursu.

Warsztaty dla młodych

Podziękowania

– Usłyszeliśmy wiele pozytywnych komentarzy na temat
warsztatów od uczestniczek, a wyniki konkursu mówią
same za siebie – mówi Hanna Barlak, prezes Towarzystwa
Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie”. – Serdeczne podziękowania i słowa uznania należą się Agnieszce Kiepuszewskiej, bo jej muzyczny profesjonalizm i dobre
podejście do pracy z młodzieżą przyniosły świetne rezultaty
– dodaje.

Towarzystwo Absolwentów LO T. Zana dziękuje pani Hannie Barlak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu
Komorów „Komorowianie”, za pomoc w organizacji II Konkursu Piosenki Wojciecha Młynarskiego, za pracę w komisji
konkursu oraz organizację warsztatów wokalnych. Dla pani
wójt gminy Michałowice Małgorzaty Pacheckiej podziękowania od organizatorów za ufundowanie nagród dla laureatów i wyróżnionych.

Wszyscy uczestnicy zasłużyli na wielkie brawa, choć tym
razem zdalne! Życzymy im radości z odkrywania pięknej

Cezary Grzelak
prezes Towarzystwa Absolwentów LO im. T. Zana
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Kolekcja strażackich
historii
Ksawery Łokietek, 19-letni strażak z Komorowa,
stworzył Izbę Tradycji Pożarniczej. Jego prywatna
kolekcja eksponatów związanych ze strażą pożarną ściąga wzrok pasjonatów z całej Polski.
Skąd wzięła się u ciebie pasja do pożarnictwa? Kryje się
za tym jakaś rodzinna historia?
W mojej najbliższej rodzinie nie było nikogo, kto pracował
w straży pożarnej. U mnie zaczęło się to w dzieciństwie –
w 2010 roku babcia zabrała mnie na skromną wycieczkę do
siedziby straży pożarnej w Milanówku. Pracował tam syn
sąsiadki babci. Od razu poczułem pasję do tego zawodu
i w 2011 roku wstąpiłem tam do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Po kilku latach stworzona została podobna pożarnicza grupa młodzieżowa w Nowej Wsi. Współtworzyłem ją
od 2015 roku. Miałem wtedy 15 lat, a pożarnictwo stało się
prawdziwą pasją.
To wtedy trafiły do ciebie pierwsze eksponaty?
W niecodziennych okolicznościach, bo na pogrzebie, dowiedziałem się, że mój daleki wujek był strażakiem. To on
podarował mi 10 hełmów i około 100 modeli wozów strażackich. To był mocny impuls do dalszego poszerzania zbiorów.
Wkrótce eksponaty przestały się mieścić w moim pokoju.
Mam bardzo wspierającą rodzinę, która stanęła na wysokości zadania. Mama postanowiła przeznaczyć na moją kolekcję naszą piwnicę. A gdy tam zabrakło miejsca, babcia zaoferowała mi przyjęcie kolekcji do jej domu w Podkowie Leśnej.
Częściowo wyeksponowane zbiory pozostają tam do dzisiaj.
To dzięki zaangażowaniu mojej rodziny powstała jedna
z ciekawszych kolekcji dokumentujących działania polskiej
służby pożarniczej.
Kiedy zaczęły trafiać do ciebie unikatowe eksponaty?
Początkowo były to pamiątki po mojej służbie, stare mundury lub rzeczy, które ze względu na zużycie miała wyrzucić
moja jednostka. Wkrótce w szeregi straży pożarnej wstąpił
mój młodszy brat, więc kolekcja poszerzyła się o przedmioty, których używał podczas służby. Po jakimś czasie okazało się, że w naszym województwie nie ma podobnej kolekcji. Nadałem jej nazwę Izba Tradycji Pożarniczej. Założyłem
fanpage na Facebooku, nie licząc na większy odzew. Bardzo
się myliłem. Moją stronę obserwuje ponad 4,5 tysiąca użytkowników. Wraz z rozwojem strony eksponaty zaczęły do
mnie spływać z całej Polski. Dziś wśród obserwujących są
generałowie pożarnictwa i eksperci dziedziny. To sprawiło,
że zyskałem rozgłos i uznanie w środowisku strażackim.
Za sprawą mediów społecznościowych jednostki SP albo
pojedynczy strażacy zaczęli przekazywać mi niezwykłe
przedmioty. Sam także inwestowałem w zbiory, kupując co
ciekawsze przedmioty.
46
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Ile eksponatów udało ci się zgromadzić i jakie z nich są
dla ciebie najcenniejsze?
Dziś to ponad 2800 eksponatów. Trafił do mnie choćby pęknięty hełm strażaka, który ledwo uszedł z życiem podczas
akcji ratunkowej w trakcie pożaru w latach 80. Zresztą historia pożarnictwa w okresie PRL interesuje mnie najbardziej (genialne wzornictwo!). Czasem potrafię cieszyć się
godzinami patrząc na jeden przedmiot z tamtych lat albo
gdy po wielu godzinach dokumentacji znajdę odpowiednią
metkę z opisem sprzętu, który do mnie trafił (a był używany w okresie komunizmu). Dziś każda metka/instrukcja obsługi z tamtych czasów jest na wagę złota.
Czy w kolekcji masz też eksponaty z innych krajów?
Tak. Z ciekawszych rzeczy mam mundur strażaka z Etiopii,
co ciekawe – tylko stołeczni strażacy z Addis Abeby mają
w tym kraju mundury, reszta do pożarów jeździ w swoich
ubraniach. Podarowano mi również unikatowe przejściówki
do wężów strażackich. Korzystano z nich przed dwoma laty podczas pamiętnych pożarów w Szwecji. Grupa polskich

KULTURA
strażaków przyjechała do naszego
północnego sąsiada z pomocą. Z powodów różnic w używanym sprzęcie
Szwedzi wyprodukowali wtedy (w ciągu czterech godzin) przełączniki przystosowane do polskiego sprzętu gaśniczego.
Przechowuję też sporo ciekawych zdjęć
– raz opublikowałem zdjęcia z lat 70.
dokumentujące ćwiczenia chorążych
ze szkoły pożarniczej w Poznaniu.
Odezwali się do mnie strażacy-emeryci, którzy rozpoznali siebie z młodości
na tych fotografiach. Okazało się, że
nigdy ich przedtem nie widzieli.
Jaka część twoich zbiorów to takie
podarunki?
Około połowy. Resztę pozyskuję sam.
Czasem wymieniając się z innymi kolekcjonerami, niekiedy kupując antyki
na targach staroci. Na pewno nie wymieniam rzeczy, które dostałem od kogoś i które mają własną historię. Czuję
się odpowiedzialny za nie. Traktuję to
tak, jakby ktoś podarował mi część
swojego życia.
Czy istnieje jakiś spis twojej kolekcji?
Co ciekawe, już na samym początku,
jeszcze gdy nie byłem świadomy, jaką
skalę osiągnie moja kolekcja, założyłem katalog ze zdjęciami, w którym
do dziś tworzę opis poszczególnych
przedmiotów, dołączając do niego ich
historie. To bardzo ważne, by prowadzić taką dokumentację. Zapis historii
produktu. Dzięki temu mój zbiór jest
bardziej profesjonalny.
Czy samodzielnie dokonujesz konserwacji lub napraw niektórych
eksponatów?
Tak, ale pomaga mi w tym wybitna
złota rączka – czyli babcia. Jej umiejętności są niezwykłe. Reperuje ze
mną nawet elektrykę! Ma zdolności
plastyczne i krawieckie. Można powiedzieć, że moja kolekcja ma funkcję integrującą rodzinę (śmiech). Sam także
szyję. Jeśli mam siedem takich samych
mundurów, tworzę z nich jeden wzorowy, dobierając najlepsze części z pozostałych. Nie renowuję przedmiotów
uszkodzonych w trakcie akcji, bo jak
mówiłem noszą w sobie czyjeś życie
i są świadectwem historycznym.
Czy zamierzasz związać się ze strażą pożarną zawodowo?
Oczywiście! W tym roku zdałem maturę, przeszedłem też testy sprawno-
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ściowe i wybieram się na studia do
warszawskiej Szkoły Głównej Straży
Pożarnej. Będę też realizować inne
mundurowe pasje: jestem młodszym
ratownikiem WOPR, pracuję także
w Ratownictwie Rowerowym.
Jakie masz plany na przyszłość?
Własne prywatne muzeum?
Moim marzeniem jest miejsce,
w którym mógłbym wystawić najlepszą część z 2800 eksponatów. Brakuje miejsca, żeby zaprezentować np.
400 różnych kalendarzy strażackich
od lat 80. czy głowicę piorunochronu
z przełomu XVII i XVIII wieku. Dostałem propozycję przejęcia pojazdów
strażackich, ale z powodu ograniczonego miejsca, nie mogłem ich przyjąć.
Wiem, że nadejdzie na to odpowiedni
moment. Mam taki plan, by założyć
stowarzyszenie, a może nawet prywatne muzeum. Jestem pewien, że moja
działalność się rozwinie.
Rozmawiał Wiktor Cyrny
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Murowana kapliczka w Michałowicach przy ul. Jesionowej. Kapliczka z frasobliwym świątkiem oraz inskrypcją „Bogu na chwałę
w roku jubileuszu 2000 lecia narodzin Zbawiciela z prośbą – Jezu nie opuszczaj nas! Parafianie Michałowic-Opaczy”.

WAŻNE TELEFONY
URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice
tel. 22 350 91 91, fax: 22 350 91 01, sekretariat@michalowice.pl, www.michalowice.pl
Centrala: 22 350–91–91 oraz tonowo wybierając nr wewnętrzny:

Telefony bezpośrednie:

0 – Kancelaria ogólna;
2 – Dowody i meldunki;
3 – Działalność gospodarcza;
4 – Awarie wodno-kanalizacyjne;
5 – Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych;
6 – Podatki;
7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne;
8 – Utrzymanie dróg;
9 – Utrzymanie porządku i czystości, odpady
komunalne;

Sekretariat Wójta – 22 350–91–50
Sekretarz Gminy – 22 350–91–87
Skarbnik Gminy – 22 350–91–53
Biuro Rady Gminy – 22 350–91–70

10 – Zieleń;
11 – Numery porządkowe nieruchomości
i dzierżawa gruntów;
12 – Podział nieruchomości
i rolnictwo;
13 – Planowanie przestrzenne;
14 – Zamówienia publiczne;
15 – Promocja;
16 – Kultura i sprawy społeczne;
17 – Zarządzanie kryzysowe;
18 – Oświetlenie uliczne.

Kasa: 22 350-91-14
(czynna: pon. 9.15-16.30, wt.-pt. 8.15-15.30,
w ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 12.00)
Rozliczanie faktur za wodę i kanalizację – 22 350–91–30

Gminne jednostki organizacyjne
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
05-816 Michałowice,
tel. 22 350–91–20, fax 22 350–91–21
• Centrum Usług Wspólnych
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
05-816 Michałowice,
tel. 22 350–91–60, fax 22 350–91–61
• Gminna Komisja ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Michałowicach
z siedzibą w Nowej Wsi
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów
tel. 22 758–28–22 (dyżury w każdy czwartek
w godz. 17.00–19.00)

• Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20
05–806 Komorów,
tel. 22 758–06–37 ZSO i SP
tel. 22 758–02–48 liceum
tel. 22 758–08–95 gimnazjum
• Zespół Szkolno – Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi
ul. Główna 96, 05-806 Komorów
tel. 22 758–26–05 szkoła
tel. 22 758–26–51 przedszkole
• Zespół Szkół w Michałowicach
ul. Szkolna 15, 05–816 Michałowice
tel. 22 723–86–21 ZS
tel. 22 723–84–58 szkoła podstawowa
tel. 22 753–02–40 gimnazjum

• Gminna Biblioteka Publiczna
w Michałowicach
ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice
(budynek szkoły podstawowej)
tel./fax 22 723–86–00
Filia biblioteki mieści się w Nowej Wsi
(budynek gminnego przedszkola)
ul. Główna 52A,
05-806 Komorów
tel./fax 22 758–28–72
• Gminna Biblioteka Publiczna
w Komorowie
ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów,
tel. 22 758–01–84

Urzędy pocztowe

Ważniejsze telefony
TELEFON ALARMOWY – 112
POLICJA – 997
Komisariat Policji
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15
tel. 22 723-41-70, 22 604-65-00,
Sekretariat tel. 22 604-65-02
fax. 22 604-64-06
(wszystkie telefony czynne całodobowo)
Komenda Powiatowa
22 758-60-81 do 85, 22 604-62-13
STRAŻ POŻARNA – 998
Państwowa Straż Pożarna Pruszków
Telefon alarmowy 22 758-77-01
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
ul. Główna 2
tel. alarmowy 22 758-26-87, 881-444-552
POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991
tel. 22 340-41-40
POGOTOWIE GAZOWE – 992
Awarie: 22 667-30-73 do 78
STAROSTWO POWIATOWE
tel. 22 738-14-00
OŚWIETLENIE ULICZNE
Firma „ŚWIĘCKI”, konserwacja@swiecki.pl,
tel. 692-469-767
AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
POMP 4 EKO SP. Z O.O.
tel. 22 759 03 03; 882 554 369

• Gminne Przedszkole w Michałowicach
ul. Szkolna 13, 05-816 Michałowice,
tel. 22 723–83–80

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
„GEA-NOVA” Sp. z o. o.
AWARIE: 697-229-002
SERWIS: tel. 695-380-695, 693-860-083
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
NOCNA POMOC MEDYCZNA
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1
tel. 22 753-81-37
PRZYCHODNIE LEKARSKIE
- „Amedica”, ul. Główna 104, 05-806 Granica
tel. 22 724 48 28
- „Arka” Komorów, ul. Berylowa 34
tel. 22 758–00–85
- RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7
tel. 22 753–04–04
- Przychodnia Lekarska ZDROWIE
Komorów, ul. Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57
APTEKI
- Apteka 24h Pruszków, ul. Armii Krajowej 44
tel. 22 759 53 84
- „Leśna” Komorów, ul. Ceglana,
tel. 22 758-02-21
- „Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34,
tel. 22 758-00-82
- Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,
tel. 22 723-91-83
- Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 1a,
tel. 22 753-09-80

URZĄD POCZTOWY
W MICHAŁOWICACH
ul. Raszyńska 34
05-816 Michałowice-Osiedle
pon.: 13:00–20:00
wt.: 11:30–18:30
śr.: 11:30–18:30
czw.: 08:30–15:30
pt.: 08:30–15:30
sob.: nieczynne
URZĄD POCZTOWY W REGUŁACH
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-817 Reguły
pon.: 13:00-20:00
wt.: 12:00-19:00
śr.: 12:00-19:00
czw.: 08:00-15:00
pt.: 08:00-15:00
sob.: nieczynna
URZĄD POCZTOWY W KOMOROWIE
ul. Krótka 2
05-806 Komorów
pon.: 08:00-18:00
wt.: 08:00-18:00
śr.: 08:00-18:00
czw.: 10:00-20:00
pt.: 10:00-20:00
sob.: nieczynna

Z okazji

Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Mieszkańcom Gminy Michałowice dużo zdrowia
i spokojnych chwil spędzonych w gronie najbliższych.
Niech świąteczna atmosfera uwolni Was od wszelkich trosk
dnia codziennego, a domy wypełni zapach choinki,
ulubionych potraw i radosny dźwięk kolęd.
Niech radość i pokój świąt Bożego Narodzenia
towarzyszy Wam przez cały nowy rok.
Wszelkiej pomyślności życzą:

Małgorzata Pachecka
Wójt Gminy Michałowice

Beata Rycerska
Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice

Boże Narodzenie 2020 roku

