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WYDARZENIA

Anna Fabisiak związana jest z  samorządem gminnym od wielu lat, a z  naszą gminą 
od 2019 roku, gdy powierzyłam jej stanowisko sekretarza gminy. Jest absolwentką Wyż-
szej Szkoły Ekologii i  Zarządzania w  Warszawie, Wydziału Ochrony Środowiska. Od 
2014 r. była kierownikiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami i  Planowania Prze-
strzennego Urzędu Miasta Milanówka, gdzie koordynowała prace w  dziedzinie plano-
wania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami. W 2017 
r. awansowała na stanowisko sekretarza miasta Urzędu Miasta Milanówka, gdzie m.in. 
sprawowała nadzór nad organizacją pracy w urzędzie i koordynowała prace związane 
z przygotowywaniem wyborów, referendów i spisów.

Doświadczenie samorządowe pani Anny Fabisiak sprawiło, że powierzyłam jej w ramach obowiązków i zadań 
bezpośredni nadzór nad referatami: Geodezji i Rolnictwa, Planowania Przestrzennego, Funduszy Zewnętrznych, 
Kultury i Spraw Społecznych, Promocji i Polityki Informacyjnej oraz stanowiskami: ds. Sportu oraz Komunika-
cji i Partycypacji Społecznej. Wierzę w profesjonalizm i skuteczność pani Anny. Jest mieszkanką gminy Grodzisk 
Mazowiecki. Uwielbia jazdę na rowerze, bieganie, wędrówki po górach, podróże, literaturę i ochronę środowiska. 
Współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i matką nastoletniej córki.

Wojciech Grzeniewski jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska na Politech-
nice Warszawskiej. W Urzędzie Gminy Michałowice pracuje od 2006 roku. Swoją karierę 
zawodową rozpoczął w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na sta-
nowisku podinspektora. Szybko otrzymał awans na stanowisko inspektora.

Jednym z jego największych wyzwań zawodowych było wdrożenie w gminie tzw. reformy 
śmieciowej. W 2019 roku powierzyłam mu stanowisko kierownika nowo powstałego referatu 
– Referatu Ochrony Środowiska.

Pana Wojtka charakteryzuje opanowanie i  profesjonalizm. Każde powierzone zadanie 
wykonuje z niezwykłą starannością. Konsekwentnie dąży do osiągnięcia wyznaczonych 

celów. Zarówno ja, jak i współpracownicy, cenimy go za posiadaną wiedzę i przyjazne usposobienie.

Nowy sekretarz gminy będzie odpowiadał za pracę referatów: Spraw Obywatelskich, Informatyki, Organiza-
cyjno-Administracyjnego oraz Biura Rady i Kadr. Jednocześnie, z czego bardzo się cieszę, będzie nadzorował 
pracę Referatu Ochrony Środowiska, z którym związany jest od początku jego istnienia.

Jest mieszkańcem Pruszkowa. Uwielbia jazdę na rowerze. Ma żonę i córkę.

Zmiany we władzach gminy

Szanowni Państwo, miło mi poinformować o  zmia-
nach we władzach gminy Michałowice. 5 października 
powołałam na stanowisko zastępcy wójta gminy pa-

nią Annę Fabisiak, natomiast pan Wojciech Grzeniew-
ski został sekretarzem gminy. Życzę im dobrych decy-
zji, sukcesów i wytrwałości na nowych stanowiskach.

Od października br. nastąpiły zmiany we władzach gminy - pani Anna Fabisiak została powołana 
na stanowisko zastępcy wójta gminy Michałowice, natomiast pan Wojciech Grzeniewski został 
sekretarzem gminy.

Wobec wprowadzonych zmian bezpośrednio pod mo-
im zarządzaniem będą znajdować się referaty: Gospo-
darki Komunalnej, Zamówień Publicznych, Inwestycji 
i Remontów, a także Radca Prawny, Audytor Wewnętrz-
ny i Pion Informacji Niejawnych oraz stanowiska ds.: 

Architektoniczno-Budowlanych, Obronności i  Obrony 
Cywilnej oraz Kontroli Wewnętrznej. Ponadto Skarbnik 
Gminy nadzoruje pracę Referatów: Budżetu i Finansów 
oraz Podatków i Opłat oraz Głównego Księgowego.

Małgorzata Pachecka
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Debata o edukacji 

Są różne nurty kształcenia, w tym dwa, które przewa-
żają: nastawiony na wiedzę i nastawiony na rozwija-
nie człowieka. Który z tych nurtów jest nam bliższy, 
bardziej potrzebny?

Inwestycja w dzieci to najlepsza inwestycja – i ja po-
dzielam tę opinię. Środki przeznaczane przez gminę 
na oświatę są naprawdę bardzo duże. 52 mln złotych 
to ¼ rocznego budżetu gminy. Dla porównania – za 
taką kwotę można wybudować: 3 baseny, 17 świe-
tlic wiejskich, nowoczesną szkołę czy 2 przedszkola.  
Z tych 52 mln ponad połowa, to środki własne Gminy 
Michałowice.  

We wrześniu zorganizowaliśmy DEBATĘ O EDUKA-
CJI. To było jedno z najciekawszych i naprawdę istot-
nych wydarzeń tego miesiąca. Współorganizatorem 
debaty była Młodzieżowa Rada Gminy oraz ekspertka 
i lider innowacji w edukacji i przestrzeni sprzyjającej 
nauce Ewa Radanowicz.

W debacie wzięło udział ponad 60 osób – nauczyciele 
i dyrektorzy, rodzice i uczniowie. Byli także przedsta-
wiciele aktywnych stowarzyszeń, radni i pracownicy 
urzędu. W czasie panelu eksperckiego, uczestniczący 
w spotkaniu eksperci, podzielili się z uczestnikami 
swoją wiedzą i doświadczeniem. 

11 września dyskutowaliśmy z młodzieżą, rodzicami, ekspertami i pedagogami na temat kierunków 
zmian w oświacie. Debatę zorganizowano z inicjatywy wójt Małgorzaty Pacheckiej.  

 Edukacja potrzebuje spokoju. Brak otwar-
tej dyskusji spowalnia jej rozwój, a nawet ją 
uwstecznia. 

 Szkoła jest miejscem zrównoważonego rozwoju, 
zatem powinna stawiać na kształtowanie po-
staw i kompetencji. 

 Sam wynik testów zewnętrznych nie opisuje te-
go, jaka jest szkoła i organizowany w niej proces 
edukacyjny. 

Zarządzanie szkołą jest sztuką, która może pro-
wadzić do jej rozkwitu lub dezorganizacji. 

 Edukacja powinna być „fajna” w swej codzien-
ności, a nie po lekcjach. 

 To nie szkoła decyduje jakimi jesteśmy ludźmi. 
 

 Za swoją edukację odpowiadamy sami. Uczymy 
się w wielu różnych miejscach i możemy brać 
sprawy w swoje ręce. 

Wójt Małgorzata Pachecka z przewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy Mateuszem Pietrzakiem podczas debaty o edukacji

1. 4.
5.
6.
7.

2.

3.
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Drugą częścią spotkania były warsztaty, w czasie 
których uczestnicy pracowali nad zagadnieniami wy-
branymi z wcześniej zgłoszonych przez mieszkańców 
tematów. Pojawiło się kilka praktycznych rozwiązań, 
które można wprowadzić w naszych szkołach – nie-
które z nich w krótkim czasie, inne niestety w dłuższej 
perspektywie, bo wymagają zbudowania bardziej wy-
magających programów. Warto podkreślić, że rodzice 
i uczniowie są gotowi na zmiany w edukacji i ich ocze-
kują. Zmiany w szkole wymagają jednak chętnych do 
ich wprowadzenia nauczycieli i dyrektorów, ponie-
waż  bez nich żadna zmiana w szkole nie zajdzie. 

Jaka powinna być współczesna 
szkoła – wnioski z debaty:

1. Szkoła powinna być oparta na działaniu, uczest-
niczeniu i partycypacji.

2. Uczniowie: dzieci i młodzież wraz z rodzicami 
mogą mieć wpływ na tworzenie modelu edu-

kacyjnego oraz decydować o tym, jaki system oce-
niania pomaga im najlepiej się rozwijać. To ważne, 
aby współczesny model edukacyjny uwzględniał per-
spektywę wartości młodych ludzi.

3. W nowoczesnej szkole uczniowie powinni 
uczyć się samodzielnego, krytycznego myśle-

nia. Umiejętność ta jest przydatna szczególnie w epo-
ce tzw. fake newsów.

4. Radosne nauczanie i uczenie się. W placów-
kach dydaktycznych warto tworzyć nauczycie-

lom możliwość pracy z pasją. W pracy nauczyciela po-
maga umiejętność uśmiechania się do uczniów i „za-
rażania” ich pozytywnym nastawieniem do życia.

5. Obecni na debacie rodzice wskazali, że model 
edukacyjny musi ulec uwspółcześnieniu, bo 

jest przestarzały. Eksperci potwierdzili, że środowi-
sko pedagogiczne, w tym nauczyciele i dyrektorzy 
szkół, powinno być otwarte na zmiany, jakie przynosi 
mu współczesny świat. Mile widziana jest współpraca 
z uczniami i ich opiekunami prawnymi.  Osiągnięcie 
kompromisu doprowadzi do modelu edukacji, który 
nie tylko poprawi jakość kształcenia, lecz także spo-
woduje, że nauka będzie atrakcyjna dla uczniów.

6. Krytyka współczesnego modelu edukacji może 
przyczynić się do zmian. Rozwój szkolnictwa 

jest konieczny. Niezwykle atrakcyjna wydaje się wizja 
rewolucji edukacyjnej. Jednak proces modernizacji 
edukacji powinien opierać na ewolucji. 

Pierwsze jaskółki zmian w naszych gminnych szko-
łach już widać – w jednej z nich od tego roku szkol-
nego nie używa się dzwonków… okazało się, że nie 
są potrzebne. Nieobecność świdrującego w uszach 
dźwięku daje bardzo wiele – nauczycielowi i dzie-
ciom lepszy rytm pracy na lekcji, mniej stresu, agresji 
i niepokoju w czasie przerwy.  

Szkoły gminne w różnym zakresie podjęły swoją 
ścieżkę zmiany. Dynamika tych zmian oraz ich 
efekt będzie uzależniony od tego, w jakim stop-
niu wesprzemy te inicjatywy i czy wsparcie eks-
perckie będzie dobrze wykorzystane.

 Małgorzata Pachecka

„Jakiej szkoły  
chcemy?”  
– ekspertki pomogły 
uczestnikom debaty 
odpowiedzieć na to 
pytanie.
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Nowa, zmodernizowana świetlica dumą mieszkań-
ców Pęcic Małych – efekty przebudowy wartej 1,2 mln 
zł zmieniły klimat miejsca na bardziej otwarty i przy-
jazny. Miejsce nabrało nowego wymiaru, nie tylko ze 
względu na zwiększoną powierzchnię, ale także na 
nowoczesne zaplecze sanitarne i zmianę posadzki na 
drewnianą.

Sportowy parkiet 

W poddanym głębokiej rozbudowie budynku zgod-
nie z życzeniami mieszkańców położono wytrzymały 
parkiet, mający sprawdzać się podczas ćwiczeń gim-

nastycznych, takich jak joga i pilates. Główna sala 
została podzielona ruchomą zasłoną, co znacząco 
zwiększa funkcjonalność świetlicy. 

Monitoring i projektor

Warto dodać, że we wszystkich oknach zamontowano 
szyby przeciwwłamaniowe, zaś budynek jest monito-
rowany. 

Jedna ze ścian, w razie potrzeby, zamieni się w spory 
ekran o przekątnej większej niż 100 cali – dzięki połą-
czeniom z multimediami i wbudowanemu już rzutniko-
wi będzie można wspólnie oglądać filmy czy mecze. 

Pęcice Małe 
– świetlica, 
o jakiej 
marzyliśmy
Za nami uroczyste otwarcie świetlicy w Pęciach Małych. Budynek po przebudowie i generalnym remoncie został 
oddany do użytku 3 lipca.  
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Rewitalizacja otoczenia

Miejsce spotkań mieszkańców sołectwa przy Brzozo-
wej 18 zyskało również nowe otoczenie. Utwardzona 
została droga dojazdowa od ul. Jaśminowej, powstało 
kilka miejsc parkingowych, również dla  osób z  nie-
pełnosprawnością. Przed świetlicą znajduje się duży 
i piękny drewniany taras, który sprawdził się już tego 
lata. Ścieżki spacerowe  w  pobliskim parku  również 
zyskały nowe, utwardzone podłoże, a pobliska strefa 
rekreacji i zabaw wzbogaciła się o linarium.

Piknik rodzinny

„Ta nowa świetlica, którą dziś oddajemy, nie  jest in-
westycją dla  wójta, urzędu gminy czy  sołtysa. To 
państwa świetlica, która została zbudowana z myślą 

o was i o waszych potrzebach” – mówiła wójt Małgo-
rzata Pachecka podczas uroczystego przecięcia wstę-
gi, do udziału którym zaprosiła mieszkańców Pęcic 
w Małych. Nie zabrakło przedstawicieli Rady Gminy 
Michałowice – Macieja Polarczyka i Edwarda Kozłow-
skiego. W uroczystym odebraniu inwestycji wziął 
udział także ksiądz Jacek Zbyszyński. 

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości przyszedł 
czas na zabawę, której motywem przewodnim był 
Dziki Zachód. Prowadziły ją Indianki i  kowbojki 
z grupy animacyjnej, która dla najmłodszych miesz-
kańców gminy przygotowała szereg zabaw sporto-
wych, warsztatów i konkursów. 

Mieszkańcy przygotowali też grilla i  częstowali 
wszystkich przybyłych lodami i  słodkościami. Ta 
prawdziwie rodzinna impreza przyciągnęła do Pęcic 
Małych wielu mieszkańców z  różnych zakątków na-
szej gminy. 

Tak mieszkańcy Pęcic świętowali odbiór nowej świe-
tlicy po generalnej modernizacji. Koszt inwestycji to 
1,2 mln zł
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Trudno nie zauważyć wybitnych osiągnięć młodych 
sportowców z naszej gminy. Mieszkają u nas Mistrzo-
wie Polski różnych dziedzin sportu (m.in. koszyków-
ki, tenisa ziemnego, lekkoatletyki). Dbamy więc o wa-
runki dla rozwoju ich talentów i pasji – inwestujemy 
w infrastrukturę sportową.

W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi wykonaliśmy 
przebudowę i gruntowny remont tzw. małej sali gim-
nastycznej. Oprócz niej modernizację przeszły po-

mieszczenia z zaplecza sanitarno-szatniowego (zloka-
lizowane w najstarszej części szkoły). 

Metamorfoza małej sali

Większość dzieci uwielbia zajęcia sportowe. Fajny 
nauczyciel i przyjemne miejsce do ćwiczeń załatwia 
sprawę. Lekcje WF są wtedy przyjemnością. Usporto-

Mała sala – duża radość!
Przebudowa „małej” sali gimnastycznej w Nowej Wsi poprawiła komfort użytkowania i bezpieczeń-
stwo uczniów. 

OŚWIATA

Modernizacja małej sali gimnastycznej wraz z szatniami i sanitariatami kosztowała 475 tys. złotych
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wiona młodzież to zdrowa młodzież, bez wad posta-
wy i „kataru”.  

– Takie przyjemne i nowoczesne miejsce do zajęć 
sportowych dla najmłodszych dzieci stworzyliśmy 
w szkole podstawowej w Nowej Wsi – mówi Małgo-
rzata Pachecka, wójt gminy. – Sala gimnastyczna 
przeszła zupełną metamorfozę. Są nowe, bezpiecz-
ne okna, które będą się otwierać w sposób „normal-
ny” (każdy, kto kiedykolwiek otwierał te okna, wie 
o czym mówię). Jest nowa wentylacja i nowa spor-
towa podłoga oraz nowoczesne, jasne oświetlenie 
dostosowane do obiektów sportowych – wyjaśnia 
Małgorzata Pachecka i wylicza dalsze zalety moder-
nizacji: dzieci będą korzystać z ładnego, nowocze-
snego zaplecza sanitarno-szatniowego. Tam również 
będą nowe posadzki oraz instalacje: c.o., wodno-ka-
nalizacyjna, elektryczna i teletechniczna oraz drzwi 
i okna. Odnowione zostały również ściany oraz za-
instalowano nową wentylację mechaniczną tych po-
mieszczeń. 

Dodatkowo wymieniono instalację teletechnicz-
ną: zapewniliśmy uczniom nagłośnienie, szybki 
Internet czy możliwość skorzystania z audiowizu-

alnych pomocy dydaktycznych (w sali będzie moż-
na organizować seanse filmowe czy prezentacje 
z projektora).

Prawie pół miliona na inwestycje

W ramach poprzednich gminnych inwestycji w szko-
le w Nowej Wsi powstała już rowerownia na prawie 
200 rowerów, deskorolek i hulajnóg oraz pięknie wy-
remontowane: świetlica i klasy dla uczniów młod-
szych. 

W tegorocznym budżecie na modernizację szkoły prze-
znaczyliśmy ok. pół miliona złotych (475. 000 PLN). 
To bardzo dużo. Województwo mazowieckie zauważa 
nasze potrzeby i na ich realizację otrzymaliśmy po-
nad 187 tysięcy złotych z Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Infrastruktury Sportowej – Mazowsze 2021 
(podpisanie umowy nastąpiło 18 sierpnia).

Także uczniowie Szkoły Podstawowej w Michałowi-
cach już wkrótce będą mogli cieszyć się nową salą 
gimnastyczną. Trwa jej gruntowa przebudowa. 

OŚWIATA

Uczniowie szkoły w Nowej Wsi na 
XVIII Rajdzie Pęcickim

1 października 2021

WYDARZENIA
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Z tej ogromnej kwoty skorzystają obok gminy Mi-
chałowice także: gmina Brwinów, gmina Grodzisk 
Mazowiecki, gmina Nadarzyn, gmina miasto Prusz-
ków, miasto Żyrardów). Gmina Michałowice jest lide-
rem tego projektu partnerskiego – bez zbudowania 
partnerstwa pozyskanie dofinansowania nie byłoby 
możliwe.

Wartość projektu: 24 mln!

Pozyskana kwota to 19 388 013,83 zł (80% kosztów 
wartości projektu), a całkowita wartość projektu 
to: 24 235 884,29 zł ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020*. Ścieżki rowerowe to bezpiecz-
ny sposób podróży z miejsca na miejsce, także dla 
dzieci.  To także nasz wkład w walkę ze smogiem 
i ochronę czystego powietrza, bo jadąc rowerem 
zostawiamy samochód… w garażu. I dlatego celem 

projektu jest „Redukcja emisji zanieczyszczeń po-
wietrza w gminach południowo-zachodniej części 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez 
budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych 
– Etap III”.

Ponad 11 km ścieżek rowerowych 
w całym projekcie

Dzięki tym środkom powstanie 11,3 km ścieżek 
rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. W samej gminie 
Michałowice powstanie 1,18 km ciągów pieszo-
-rowerowych. To oznacza budowę i modernizację 
oświetlenia ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-
-rowerowych, budowę chodników, kładki pieszo-
-rowerowej, budowę i montaż towarzyszącej in-
frastruktury rowerowej – punktów samoobsługi 

Gmina Michałowice  Gmina Michałowice  
– lider ścieżek rowerowych– lider ścieżek rowerowych
Ponad 19 milionów złotych pozyskała gmina Michałowice na budowę Zintegrowanego Systemu Tras 
Rowerowych dla 6 gmin partnerskich, o wartości 24 mln złotych. 
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serwisowej, separatorów, podpórek oraz montaż 
stojaków rowerowych.

Łączny koszt inwestycji w infrastrukturę rowerową 
w gminie Michałowice (w ramach tego projektu) to 
2 263 096,62 mln złotych. Przeznaczyliśmy je na:  

1.  Przebudowę al. Topolowej w Michałowicach 
w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego 
wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Szkolnej 
do ul. Kolejowej

2.  Budowę oświetlenia ulicznego ścieżki rowero-
wej w Michałowicach wzdłuż ul. Kasztanowej 
w Michałowicach Wsi

3.  Budowę oświetlenia ścieżki rowerowej w ul. 
Kolejowej w miejscowości Michałowice-Wieś

Gdzie dojedziemy nowymi ścieżkami 
rowerowymi?  

Ścieżki zaplanowane w projekcie Michałowic są uzu-
pełnieniem ścieżek wybudowanych w poprzednich 
etapach w taki sposób, aby zagęszczały sieć ścieżek 
gminnych oraz połączeń międzygminnych.

W gminie Michałowice budowane ścieżki będą mia-
ły charakter komunikacyjny (korytarzy transporto-
wych) i zostaną połączone z istniejącym systemem 
dróg rowerowych w 3 punktach. 

Ścieżka w alei Samorządu Terytorialnego (od ul. 
Zielonej do alei Powstańców Warszawy) połączy się 
z istniejącą ścieżką w alei Powstańców Warszawy, 
prowadzącą do budynku urzędu gminy oraz do cen-
trum przesiadkowego WKD i autobusu, a także do 
parkingów Parkuj i Jedź, na których znajdują się także 
zadaszone parkingi dla rowerów. 

W odległości ok. 50 m od planowanej w projekcie 
ścieżki (od strony alei Powstańców Warszawy) znaj-
duje się stacja benzynowa z paczkomatem i pralnio-
matem. W odległości ok. 150 m od ścieżki w alei Sa-
morządu Terytorialnego powstała w 2020 roku ścież-
ka rowerowa po północnej stronie rzeki Raszynki do 
ul. Kasztanowej, połączona z istniejącą ścieżką w ul. 
Kasztanowej, która z kolei tworzy połączenie ze ścież-
ką rowerową w Gminie Raszyn.

Przebudowa ścieżki w ul. Topolowej od ul. Kole-
jowej do Szkolnej uprościła ruch rowerowy. Teraz 
łatwiej dojechać do kościoła, szkoły, strefy rekreacji 
i biblioteki.

Zintegrowane trasy rowerowe 
w liczbach

W ramach projektu powstanie 14 połączeń z istnie-
jącymi ścieżkami rowerowymi na terenie gmin part-
nerskich oraz 2 połączenia graniczne. Sieć tras rowe-
rowych połączy 13 przystanków autobusowych oraz 
1 zintegrowany węzeł przesiadkowy w gminie Brwi-
nów, w miejscowości Otrębusy.

*

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 10 sierpnia 
w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie przy ul. Ja-
giellońskiej 26. Na miejscu stawili się przedstawiciele 
6 beneficjentów projektu, czyli włodarze przedstawi-
ciele gmin partnerskich: Michałowice, Brwinów, Gro-
dzisk Mazowiecki, Nadarzyn, Miasto Pruszków i Mia-
sto Żyrardów. 

Realizacja projektu potrwa do grudnia 2022 roku.

Połączenie poza projektem ZIT

Korzystając z okazji – w gminie Brwinów została 
oddana do użytku ścieżka łącząca Granicę (ul. Re-
kreacyjną) z systemem ścieżek w gminie Nadarzyn. 
Mogą Państwo bezpiecznie pojechać np. do pięknego 
parku w Młochowie.
*  w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń 

powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ra-
mach ZIT na realizację projektu pn. „Redukcja emisji za-
nieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachod-
niej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego po-
przez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych 
– Etap III”.
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Raport z placu budowy
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI 2021
GOSPODARKA KOMUNALNA

STAN NA 10 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

PRZEBUDOWA UL. BODYCHA
W OPACZY-KOLONII ZAKOŃCZONO CZERWIEC 2021

ZAKOŃCZONO SIERPIEŃ 2021

PLANOWANE ZAKOŃCZENIE PAŹDZIERNIK 2021

PLANOWANE ZAKOŃCZENIE CZERWIEC 2021

ZAKOŃCZONO CZERWIEC 2021

1,3 MLN ZŁ

BUDOWA PARKINGU
W KOMOROWIE PRZY
UL. CEGLANEJ

WYKONANIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ 
W ULICY SZKOLNEJ 
W MICHAŁOWICACH
NA ODCINKU OD UL. 11 LISTOPADA
DO UL. KOLEJOWEJ

0,5 MLN ZŁ

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
W AL. TOPOLOWEJ NA ODCINKU
OD UL. SZKOLNEJ DO UL. KOLEJOWEJ
W MICHAŁOWICACH

0,2 MLN ZŁ

BUDOWA PARKINGU WRAZ
Z TOALETĄ PRZY UL. TURYSTYCZNEJ
W KOMOROWIE-WSI

0,5 MLN ZŁ

PRZEBUDOWA UL. RYSZARDA
W KOMOROWIE WRAZ
Z ODWODNIENIEM

1,2 MLN ZŁ

PRZET
ARG

KOSZT
* 

PODPISA
NIE

     
UMOWY

ROBOTY 

   W
 TO

KU
ZAKOŃCZONO

UWAGI

ZAKOŃCZONO LIPIEC 2021

BUDOWA PARKINGU
PRZY CMENTARZU PRZY
AL. TOPOLOWEJ W MICHAŁOWICACH

0,7 MLN ZŁ ZAKOŃCZONO CZERWIEC 2021

WYKONANIE ŚCIEŻKI
PIESZO-ROWEROWEJ POMIĘDZY
UL. ZIELONĄ I AL. POWSTAŃCÓW
WARSZAWY WRAZ Z WYKONANIEM
OŚWIETLENIA W REGUŁACH

1,4 MLN ZŁ PLANOWANE ZAKOŃCZENIE LISTOPAD 2021

ROZBUDOWA
UL. REKREACYJNEJ 
W GRANICY

1,1 MLN ZŁ

PRZEBUDOWA UL. WSPÓLNEJ
NA ODCINKU OD UL. POLNEJ
DO UL. GRANICZNEJ
W MIEJSCOWOŚCI GRANICA
I NOWA WIEŚ

0,3 MLN ZŁ

PLANOWANE ZAKOŃCZENIE GRUDZIEŃ 2021

PLANOWANE ZAKOŃCZENIE PAŹDZIERNIK 2021

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA
ULICZNEGO NA TERENIE
GMINY W UL. SŁONECZNEJ,
JAGODOWEJ, NORWIDA,
PRZY ŚWIETLICY W GRANICY,
ZIELONEJ ORAZ ŚCIEŻKI 
ROWEROWEJ W UL. KOLEJOWEJ
I KASZTANOWEJ

BUDOWA SYGNALIZACJI 
ŚWIETLNEJ PRZEJŚCIA DLA 
PIESZYCH I ROWERZYSTÓW 
W ALEJI POWSTAŃCÓW 
WARSZAWY W PĘCICACH

0,5 MLN ZŁ

0,2 MLN ZŁ

ZAKOŃCZONO SIERPIEŃ 2021

ZAKOŃCZONO MAJ 2021

0,9 MLN ZŁ
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Przedszkole w Regułach
Trwają prace konstrukcyjne obiektu. Wykonawca zaplanował wykonanie stanu surowego zamkniętego jeszcze 
w tym roku (w celu zabezpieczenia budynku przed sezonem zimowym – ochrona przed działaniem zewnętrz-
nych czynników atmosferycznych). Planowany termin zakończenia nie uległ zmianie – lato 2022 r.

Przedszkole w Michałowicach
Zawarliśmy umowę na projekt przedszkola w Michałowicach. W sierpniu przyjęliśmy wielobranżową koncepcję. 
Projekt przedszkola zostanie wykonany do marca 2022 r. Planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji – jesień 
2022 r.

KONKURS REALIZACYJNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ENERGOEFEKTYWNEGO 
PRZEDSZKOLA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MICHAŁOWICACH
PRACA KONKURSOWA NR 009

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
2pm Piotr Musiałowski /Warszawa/

Skład zespołu autorskiego:
Michał Adamczyk, Szymon Chwazik, Piotr Musiałowski, Karol Perkowski II  NAGRODA RÓWNORZĘDNA 2/4

KONKURS REALIZACYJNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ENERGOEFEKTYWNEGO 
PRZEDSZKOLA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MICHAŁOWICACH
PRACA KONKURSOWA NR 009

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
2pm Piotr Musiałowski /Warszawa/

Skład zespołu autorskiego:
Michał Adamczyk, Szymon Chwazik, Piotr Musiałowski, Karol Perkowski II  NAGRODA RÓWNORZĘDNA 1/4

Raport z placu budowy
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Młodzieżowa Rada Gminy Michałowice została po-
wołana dzięki Uchwale nr XIII/170/2019 Rady Gminy 
Michałowice z dnia 28 października 2019 roku.  

Działalność młodzieżowych 
radnych II kadencji 

W minionym roku członkowie Młodzieżowej Rady 
Gminy przeprowadzili badania wśród swoich rówie-
śników, uczniów, przyjaciół czy szkolnych kolegów 
mieszkających na terenie gminy, by zarządzone przez 
nich działania miały odzwierciedlenie w rzeczywi-
stym zapotrzebowaniu grupy docelowej. 

Flagowym pomysłem młodych radnych było ustawie-
nie na terenie poszczególnych miejscowości gmin-

nych specjalnych altan, które mają sprzyjać integracji 
młodzieży. Radni MRG przy współpracy z urzędnika-
mi przygotowali ankietę, których wyniki pozwoliły 
na określenie lokalizacji altan. Zadanie będzie konty-
nuowane w kolejnej kadencji MRG.

Radni byli także współorganizatorami otwarcia bo-
iska w Komorowie po jego remoncie. Oficjalna premie-
ra sportowych zmagań przypadła na okres Dni Sportu 
Gminy Michałowice. Z tej okazji młodzieżowi radni 
współorganizowali turniej open szóstek piłkarskich. 

Wśród działań radnych warto wspomnieć o ich zaan-
gażowaniu w kształtowanie proekologicznych postaw 
wśród rówieśników. Młodzi radni aktywnie włączyli 
się w akcję Ekobrygady i wspólnie zadbali o środowi-
sko z okazji Dnia Ziemi. Przygotowali także Dziesięć 
Kroków – inspiracji dla swoich kolegów – pod hasłem 

Młodzieżowa Rada Gminy  
II kadencji 
Członkowie Młodzieżowej Rady Gminy informują nas o  swoich potrzebach. Ich głos jest dla  nas 
ważny, bo to oni są naszą przyszłością.

SPRAWY  
OBYWATELSKIE

Wójt Małgorzata Pachecka i przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Mateusz Pietrzak w trakcie debaty o edukacji
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„Jak być eko według MRG”:

  Segreguj śmieci – zbieraj oddzielnie szkło, pla-
stik, papier, odpady bio, które są powtórnie wy-
korzystywane. Segregując, możemy także pomóc 
– w naszej gminie są aż 3 serca na nakrętki przy 
gminnych szkołach. Nakrętki przekazywane są na 
akacje charytatywne

  Przemieszczając się,  korzystaj z roweru, transpor-
tu zbiorowego lub po prostu przejdź się.  Do szkoły 
czy na  boisko nie jest aż tak daleko, by podjeżdżać 
samochodem z rodzicami. Sprawdźcie sami: 1 km 
przejdziecie w 10-12 minut i będziecie fit (to ok. 
1200 kroków)

  Oszczędzaj wodę – myjąc zęby, zakręcaj kran, do 
ich płukania użyj kubka, a zamiast kąpieli w wan-
nie, weź krótki prysznic. 

  Oszczędzaj prąd – wychodząc z pokoju gaś 
światło, a kiedy to możliwe korzystaj z oświe-
tlenia dziennego. Namów rodziców na wymianę 
żarówek na energooszczędne, a gdy kupujecie 
sprzęt – zwracajcie uwagę na jego ekologiczne 
oznaczenia.

  Kupuj towary wielokrotnego użytku – zamiast wo-
dy w plastikowych butelkach, zaopatrz się w dobry 
filtr i bidon. Nie korzystaj z plastikowych naczyń 
jednorazowych.  

  Zrezygnuj z plastikowych toreb – wystarczy na 
zakupy zabrać torbę z materiału, a jeśli jej zapo-
mnisz, znajdź w sklepie np. karton i do niego za-
pakuj zakupy.

  Nie kupuj ubrań na ilość – zanim kupisz kolejny 
ciuch, sprawdź w szafie ile już ich masz. A jeśli na-
prawdę potrzeba Ci nowej  rzeczy – tę nienoszoną  
oddaj komuś, komu przyniesie pożytek.

  Szanuj i dbaj o naturę – nie depcz trawników, na 
śmieci są kosze, a nie chodnik czy działka sąsiada. 
Nie drukuj dokumentów, jeśli nie musisz.  Jeśli masz 
możliwość – zasadź drzewo przy swoim domu. 

  Kupuj wraz z rodziną żywność świadomie – nie 
róbcie zapasów, by nie wyrzucać jedzenia.

  Daj przykład innym – im więcej osób zaangażowa-
nych na rzecz ochrony środowiska, tym większa 
szansa na sukces. Wrzucaj do mediów społeczno-
ściowych swoje zdjęcia, jak dbasz o naturę.  Pokaż, 
że wystarczy naprawdę tak niewiele. 

  Dzięki tym krokom, będziesz bliżej natury i pamię-
taj! – codziennie myśl i działaj „zielono”. To tylko 
i aż tyle!

Ciekawą inicjatywę zaproponowała Wiktoria Ciechom-
ska, jedna z radnych MRG. Dzięki jej staraniom zorga-
nizowano warsztaty „Retoryki i erystki” pod hasłem 
„Zostań mistrzem słowa” (trwały od 15 lutego do końca 

SPRAWY  
OBYWATELSKIE

Młodzi radni w trakcie ostatniej debaty o edukacji



| Michałowice | sierpień/październik 202118

SPRAWY  
OBYWATELSKIE

roku szkolnego). Podczas zajęć młodzi kształcili umie-
jętności językowe – zarówno te pozwalające prowadzić 
debatę na wysokim poziomie, jak i zdobywali cenne 
wskazówki do prowadzenia dialogu w mediach spo-
łecznościowych. Zajęcia prowadził filozof dr hab. Piotr 
Stankiewicz. Ich zwieńczeniem była debata uczestni-
ków na temat edukacji zdalnej w gminie Michałowice.

Radni Wiktoria Ciechomska i Jan Dudek zostali tak-
że powołani do komisji stypendialnej. Wraz z innymi 
członkami komisji pomagają w podjęciu decyzji, ko-
mu przyznać stypendia za wybitne osiągnięcia arty-
styczne lub edukacyjne (dla uczniów szkół ponadpod-
stawowych). Głos młodych w komisji jest niezwykle 
istotny, bo dotyczy nauki w szkole – sprawy, której są 
najbliżej spośród członków komisji stypendialnej.  

Rada młodych przesłała także propozycje dotyczą-
ce zajęć w czasie półkolonii, które są organizowane 
przez GOPS. Dzięki temu oferta półkolonii jest zbli-
żona do aktualnych zainteresowań młodych ludzi. 

Z pewnością członkowie Młodzieżowej Rady Gminy jesz-
cze niejednokrotnie zabiorą głos i podejmą działania. 
Wśród zgłoszonych przez nich pomysłów aktywizacji mło-
dzieży są m.in. zajęcia z gotowania i cukiernictwa; kon-
kurs literacki na podstawie twórczości Marii Dąbrowskiej; 
zajęcia tworzenia z gliny; zajęcia sportowe; podchody 
i nowatorskie formy aktywności na świeżym powietrzu.

Członkowie Młodzieżowej Rady Gminy włączyli się 
w prace nad diagnozą stanu zastanego, czyli realizacji 
strategii rozwoju gminy. Obok organizacji pozarządo-
wych wzięli udział w warsztatach, które prowadziła dr 
Paulina Legutko-Kobus i wypracowali mocne i słabe 
strony gminy Michałowice. Znajdą się one w dokumen-
cie, który zostanie przedstawiony radzie gminy.

Młodzieżowa Rada Gminy była też współorganizato-
rem debaty o edukacji, która miała miejsce 11 wrze-
śnia i zgromadziła w sali multimedialnej urzędu 
gminy licznych uczestników, wśród nich ekspertów, 
nauczycieli i dyrektorów szkół oraz rodziców. 

Przewodniczący Mateusz Pietrzak tak podsumowuje 
swoją działalność w MRG: – Praca w MRG w tej kaden-
cji była podzielona na kilka etapów. Początkowo spo-
tkania odbywały się jedynie on-line, poznaliśmy się 
lepiej podczas warsztatów. Czułem odpowiedzialność 
tej funkcji i dumę z powodu przejęcia tych obowiąz-
ków. Lubię pracę w grupie i w społeczeństwie. Dobro 
gminy ma dla mnie duże znaczenie. Zrealizowaliśmy 
założone cele, a część będzie kontynuowana przez 
kolejną radę. Podsumowując, myślę, że w gronie osób 
w radzie, które wykazują ponadprzeciętne zaangażo-

wanie można wiele zdziałać. Będę starał się o reelek-
cję w kolejnej kadencji.

Organizacja działalności 
Młodzieżowej Rady Gminy 

Młodzi radni pracują w sposób podobny do ich starszych ko-
legów – w komisjach. W mijającej kadencji były to komisje:

• infrastruktury

• ochrony środowiska

• transportu (trasy rowerowe).

Młodzieżowa Rada Gminy nie dysponuje własnym 
budżetem. Inicjuje działania, które realizuje urząd 
z budżetu gminy Michałowice.

Prezydium Młodzieżowej Rady 
Gminy 2020/2021 tworzą:

Mateusz Pietrzak – przewodniczący MRG
Wiktoria Ciechomska – wiceprzewodnicząca MRG
Julia Michewicz – wiceprzewodnicząca MRG
Janek Pędzich – wiceprzewodniczący MRG

Członkowie Młodzieżowej Rady 
Gminy Michałowice: 

Szkoła podstawowa w Komorowie:
Franciszek Bielecki; Agnieszka Charmuszko; Antoni 
Krzyżański; Zuzanna Szczepanowska; Zuzanna Zawi-
ślak
Szkoła podstawowa w Michałowicach:
Helena Bukowska; Jan Dudek; Aleksandra Kucińska; 
Margo Pastuzak; Aleks Pikiołek; Kajetan Ruszkowski; 
Gabriela Warachowska
Szkoła podstawowa w Nowej Wsi:
Julia Michewicz; Mateusz Pietrzak; Aleksandra Ro-
bak; Bartosz Izdebski
Liceum w Komorowie:
Jan Pędzich

Osoba uczęszczająca do szkoły poza terenem gminy:
Wiktoria Ciechomska – Sokołów 

Młodzieżowa Rada Gminy kończy kadencję 30 listo-
pada 2021 r.
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WYDARZENIA

Dzień otwarty w Dziennym Domu Seniora w Komorowie  
26 sierpnia 2021

Dzień Bezpieczeństwa gminy Michałowice w Regułach  
4 września 2021

Ekopiknik przed urzędem gminy w Regułach  
11 września 2021
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OŚWIATA

Magdalena Fimowicz-Wasiak ukończyła studia magisterskie 
w dwóch specjalnościach: pedagogika specjalna oraz filologia 
angielska. Z wykształcenia jest także pedagogiem terapeutycz-
nym. Pracowała jako nauczycielka języka angielskiego, jedno-
cześnie pełniąc funkcję wicedyrektorki w Szkole Podstawowej 
nr 66 w Warszawie. Ma za sobą osiemnaście lat doświadczenia 
w pracy pedagogicznej, w tym 5 lat w roli zastępcy dyrektora.

Jak sama mówi, jest nauczycielem z powołania i pasji. Dobro 
uczniów to dla niej priorytet. Z radością prowadzi zajęcia, pa-
trząc jak młodzież rozwija się i kształci w tak trudnych czasach. 
Pracuje nowoczesnymi metodami, ceniąc rozwój technologii 
informatycznych oraz innowacje pedagogiczne. Prywatnie 
jest mamą, więc zna szkołę też z punktu widzenia rodzica, co 
z pewnością w jej pracy okazuje się dużym atutem. W wolnych 
chwilach cieszy ją czas spacerów z psem, czytania ciekawej 
książki czy obejrzenia dobrego filmu. 

Nowa praca to dla niej wyzwanie, które przyjmuje z pełnym 
zaangażowaniem i radością. Wierzy, że jej kompetencje i do-

świadczenie w zarządzaniu oświatą sprawdzą się w wymagających warunkach. 

Jak zauważa: „Misją szkoły jest, by nasze dzieci rozumiały, że każdy człowiek jest odrębną indywidualną 
jednostką i by potrafiły tę odrębność szanować”. Szkołę podstawową widzi jako „pierwszy i najważniejszy 
krok dający podstawy do dalszego życia”. Chce zapewnić bezpieczne i przyjazne środowisko pracy nauczy-
cielom, którzy będą dążyć do rozwoju uczniów i siebie samych. – Rodziców uczniów traktuję jako partnerów 
szkoły w rozwoju swoich dzieci – mówi Magdalena Fimowicz-Wasiak. 

Jest przekonana, że słowa patrona szkoły w Michałowicach Jana Pawła II: „Troska o dziecko jest pierwszym 
i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” – są dziedzictwem, które chce kontynu-
ować i wdrażać.   

Rozpoczęcie roku szkolnego z nową 
dyrekcją szkół

Za nami uroczystości z okazji rozpoczęcia roku szkol-
nego. Odwiedziłam gminne szkoły, znów pełne życia, 
zgiełku i wspaniałej atmosfery. Dobrze było zobaczyć 
uczniów i rodziców w szkołach. Życzę Wam, aby na-
uka stacjonarna trwała jak najdłużej (a najlepiej do 
czerwca)! Nauczyciele i dyrekcja czują się pewniej 
niż w zeszłym roku, kiedy stało przed nami wiele nie-
wiadomych – dziś większość z nas jest zaszczepiona, 
a pedagodzy przygotowani na nauczanie w różnych 

trybach. Liczę, że nam Państwo pomożecie, szczepiąc 
siebie i dzieci.

W dwóch szkołach nastąpiły zmiany w kadrze kie-
rowniczej. Mamy dwie nowe, energiczne dyrektorki. 
Szkołą Podstawową w Michałowicach od dziś zarzą-
dza Magdalena Fimowicz-Wasiak. Natomiast w Komo-
rowie obowiązki dyrektorki przejęła Edyta Pająk. 

Dla rodziców ciekawych nowych dyrektorek umiesz-
czam poniżej ich sylwetki:

Relacja wójt Małgorzaty Pacheckiej z rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w gminnych placówkach 
oświatowych. 



Michałowice | sierpień/październik 2021 | 21

OŚWIATA

Edyta Pająk jest nauczycielką z ponad 24-letnim stażem dy-
daktycznym. Przez ostatnie 3 lata pełniła funkcję wicedyrek-
torki ds. klas 0-3 w ZSO w Komorowie. Dobrze zna środowisko, 
którym będzie zarządzać, bo w komorowskiej szkole spotyka 
się z uczniami już od 16 lat. Przez cały ten czas skupia się na 
budowaniu jak najlepszych relacji z uczniami i ich rodzicami. 
Według niej „nowoczesna szkoła” to szkoła dostosowana do 
zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób przygotowująca 
dzieci i młodzież do wyzwań, jakie stawia dorosłość. 

Przez niemal ćwierć wieku pracy dydaktycznej wciąż rozwijała 
swoje umiejętności związane nie tylko z funkcją dyrektorki, ale 
też w innych obszarach (m.in. informatyka, technika, bibliote-
karstwo). Od dwóch dekad spełnia się też w roli wychowawcy. 
Na jej pomoc mogą liczyć uczniowie, którzy mają trudności 
w nauce, jak i ci szczególnie uzdolnieni. 

Prywatnie Edyta Pająk jest mamą dwóch dorosłych córek. 
W kręgu jej zainteresowań są podróże oraz czytanie książek 
i ciekawych czasopism. Z chęcią angażuje się także w działal-

ność charytatywną – współpracuje z fundacjami (m.in. z Fundacją „Okiem Kamery”, która pozwala rozwijać 
zainteresowania, talenty i pasje uczniów). Od 3 lat jest szefem sztabu WOŚP w ZSO w Komorowie. 

– Angażuję się w działania pozaprogramowe, wspierające potrzebujących i budujące prospołeczną postawę 
u dzieci i młodzieży – dodaje Edyta Pająk. – Jako dyrektorka widzę wiodące wartości o globalnym znaczeniu 
w funkcjach, zadaniach i treściach realizowanych przez szkołę, do których zaliczam:

1. Dostrzeganie w każdym dziecku jego ukrytych zdolności, rozwijanie i umacnianie wiary w siebie

2. Kierowanie się sercem a nie przepisami, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny i prawa

3. Integrowanie całej społeczności szkolnej – współdecydowanie o ważnych sprawach placówki

4. Inspirowanie do twórczego rozwoju nauczycieli, uczniów i rodziców.

Pierwsza zmiana wprowadzona przez dyrektorkę Edytę Pająk w ZSO w Komorowie to usunięcie dzwonków 
między lekcjami i przerwami. To nowatorska i dobra decyzja, na którą także rodzice zareagowali entuzja-
stycznie. 

– Życzę Wam, żeby ta wspaniała atmosfera z dziś zo-
stała z nami do końca roku – mówiła Edyta Pająk do 
uczniów. A klimat spotkania był rzeczywiście wspa-
niały i pełny wzruszeń – pasowanie pierwszaków 
na uczniów połączono z pożegnaniami i podzięko-
waniami dla Małgorzaty Głodowskiej, która przeka-
zała władzę w szkole po 15 latach kierowania nią. 

Także dyrektorka Magdalena Fimowicz-Wasiak pod-
kreślała dziś, że jest pełna optymizmu i wkrótce spo-
tka się z przedstawicielami Rady Rodziców. 

Z kolei w ZSP w Nowej Wsi dyrektorka Jadwiga Jodłow-
ska rok szkolny rozpoczęła ważną lekcją historii dla 
najmłodszych dzieci. – Pamiętajcie, że 1 września 
1939 roku, uczniowie tacy jak wy, nie mogli rozpocząć 

nauki, ze względu na wybuch II wojny światowej. 
Wielu Polaków oddało wtedy życie, byśmy dziś mo-
gli uczyć się w polskich szkołach i mówić w naszym 
języku – mówiła dyrektorka. Ich pamięć uczciliśmy 
minutą ciszy. 

Była też bardziej radosna część apelu – dla pierwsza-
ków pięknie zaśpiewała uczennica klasy 7E Tosia Rak. 
Liczę na to, że w naszych szkołach wszyscy uczniowie 
odkryją swój talent i pasje!  

Dziękuję odchodzącym dyrektorkom – Małgorzacie 
Głodowskiej, która przez 15 lat „dyrektorowała” ZSO 
w Komorowie i Małgorzacie Widerze za lata pracy dla 
szkolnej i lokalnej społeczności.

Małgorzata Pachecka
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Zakończyliśmy ocenę merytoryczno-prawną i głosowanie nad 26 projektami zgłoszonymi do Budżetu 
Obywatelskiego 2022.  

Budżet obywatelski – za nami 
głosowanie!

Budżet obywatelski to nowa forma partycypacji 
mieszkańców w wydatkach na proponowane przez 
nich inwestycje. Pierwsza edycja BO przyciągnęła 
kreatywnych projektodawców. Ocena merytoryczno-
-prawna okazała się najtrudniejszym etapem. 

Wśród zgłoszonych projektów 8 otrzymało ocenę pozy-
tywną (łączna kwota ich realizacji: 361 659,60 zł), na-
tomiast 18 – negatywną (łączna kwota 1 568 576,56 zł). 

Projekty, które otrzymały ocenę pozytywną, zostały 
poddane pod  głosowanie  mieszkańców. Odbyło się 
w okresie 24 września – 8 października 2021 r. 

Projekty wybrane przez mieszkańców w drodze gło-
sowania:

1. Siłownia plenerowa z elementami do workoutu  
w Granicy (lokalizacja: osiedle Granica; koszt:  
– 125 500,00 PLN)

2. Kontaktujmy się z przyjaciółmi Włochami w ich 
języku – nauka języka włoskiego dla początkujących, 
dla mieszkańców gminy Michałowice w sali biblioteki 
lub w szali szkolnej w Komorowie (lokalizacja: osiedle 
Komorów; koszt: 13 300,00 PLN)

3. Wygodny pojemnik na elektrośmieci na osie-
dlu Michałowice (lokalizacja: osiedle Michałowice; 
koszt: 30 000,00 PLN)

4. Michałowickie wieczory muzyczne – cykl co-
miesięcznych koncertów muzyki poważnej w wyko-
naniu uznanych artystów różnych pokoleń (lokaliza-
cja: sołectwo Reguły; koszt: 79 500,00 PLN)

5. Gdzie słyszysz śpiew – tam idź. Tam dobre serca ma-
ją (lokalizacja: osiedle Komorów; koszt: 14 000,00 PLN)

6. Karta życia (lokalizacja: osiedle Komorów; koszt: 
10 159,60 PLN)

SPRAWY  
OBYWATELSKIE



Adwokat Mateusz Lisowski, OWIW LEGAL OSTROWSKI WOŁYNIEC I WSPÓLNICY ADWOKACI SP.K.:  
Co to znaczy, że gmina ma tytuł prawny do nieruchomości? 

Z tytułem prawnym do nieruchomości mamy do czynienia, gdy gminie przysługuje prawo własno-
ści nieruchomości lub inne prawo opisane w Kodeksie cywilnym, na podstawie którego gmina jest 
uprawniona do władania i zagospodarowania nieruchomości. Tytuł prawny może zatem wynikać rów-

nież z tzw. ograniczonych praw rzeczowych (np. prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania, 
służebność), jak również z umów z innymi osobami (np. umowa dzierżawy), z tym zastrzeżeniem, że 

każdy z tych tytułów prawnych posiada własne uregulowania i ograniczenia w zakresie zagospodarowania 
nieruchomości. To znaczy, że nie w każdym przypadku posiadanie przez gminę np. umowy dzierżawy powoduje, że ma ona 
pełną swobodę w zakresie zagospodarowania nieruchomości. Wszystko zależy od treści umów. 

Gmina nie zawsze posiada tytuł prawny do dróg publicznych zlokalizowanych na terenie gminy. Powyższe zależy od przy-
znanej kategorii dla danej drogi. Gmina zarządza jedynie gminnymi drogami publicznymi, a w sytuacji zakwalifikowania 
danej drogi do kategorii drogi powiatowej (np. ul. Sokołowska) lub drogi wojewódzkiej, takiego prawa już nie posiada. 

Z oczywistych względów gmina nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, które stanowią własność innych osób, choć 
w niektórych przypadkach nieruchomości te z uwagi na swój niezabudowany i otwarty charakter mogą się wydawać ogól-
nodostępne. W tym zakresie decydujący jest jednak stan prawny ujawniony w księgach wieczystych lub ewidencji gruntów. 
W przypadku zagospodarowania takich nieruchomości przez gminę, gmina narażałaby się na zarzut naruszenia własności. 

Charakter prawny niektórych nieruchomości jest dość złożony, co dodatkowo komplikuje również fakt objęcia dużego terenu 
naszej gminy roszczeniami osób prywatnych w związku z przejmowaniem nieruchomości w trybie dekretu o przeprowa-
dzeniu reformy rolnej. Z uwagi na prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych w tych sprawach, gmina do tej 
pory, z uwagi na zawieszenie postępowań, nie może uzyskać tzw. decyzji komunalizacyjnych, które potwierdzałyby przejście 
z mocy prawa własności na rzecz gminy. Ta decyzja jest jedynym dokumentem, który dawałby gminie legitymację do działań 
właścicielskich i występowania jako właściciel nieruchomości w stosunku do innych osób. 
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7. Progi spowalniające w ciągu ulicy Ireny i ulicy 
Podhalańskiej w Komorowie (lokalizacja: osiedle 
Komorów; koszt: 50 000,00 PLN)

8. Bębnimy dla zdrowia i radości – warsztaty bęb-
niarskie dla dużych i małych, dla młodych i doj-
rzałych, czyli dla każdego (lokalizacja: osiedle Ko-
morów; koszt: 39 200,00 PLN)

Z uwagi, iż wszystkie projekty uzyskały minimal-
ną wymaganą liczbę głosów, zostaną uwzględnione 
w uchwale budżetowej gminy Michałowice na rok 
2022.

Projekty wybrane przez mieszkańców będą realizo-
wane dla wszystkich mieszkańców gminy Michałowi-
ce, niezależnie od ich lokalizacji.

Powody oceny negatywnej

18 z 26 zgłoszonych projektów otrzymało negatywną 
ocenę formalną. Zdecydowały głównie podstawowe 
kwestie, na które mieszkańcy zapewne będą wyczu-
leni w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego.  

– To pierwsza edycja budżetu obywatelskiego gminy 
Michałowice, dlatego obie strony – tak samo miesz-
kańcy, jak i my – uczymy się nawzajem tej nowej for-
my partycypacji w wydatkach – mówi Katarzyna Sty-
gińska, jedna z koordynatorek BO. – Już wiemy na co 
zwrócić uwagę w przyszłym roku, by mieszkańcy nie 
tracili szans na realizację projektu, np. z powodu źle 

wskazanej działki. Ze strony urzędu zrobimy co może-
my, żeby tym błędom w projektach zapobiegać i by jak 
najwięcej projektów dostało się do etapu głosowania. 

Główne powody oceny negatywnej to:  

•  brak prawa do dysponowania przez gminę nieru-
chomością, na której miał  być realizowany pro-
jekt  

•  niemożliwość zrealizowania projektu w trakcie 1 ro-
ku budżetowego

•  po weryfikacji kosztów – przekroczenie puli środ-
ków finansowych dla 1 projektu (kwoty 175 tys. zł)

•  prowadzenie przez gminę przedsięwzięć w miejscu 
realizacji projektu.

5 projektów mieszkańcy ulokowali w miejscach, co do 
których gmina nie ma praw do zarządzania nierucho-
mością / nie ma tytułu prawnego do terenu wskaza-
nego przez mieszkańców.

Ponowna ocena projektów

Ponieważ zależy nam na realizacji pomysłów zgłoszo-
nych przez mieszkańców, każdy projektodawca miał 
możliwość złożyć odwołanie od decyzji i wprowadzić 
zmiany w projekcie w taki sposób, by ten kwalifiko-
wał się do głosowania. W przypadku złożenia odwo-
łania (wpłynęły 3) projekty zostały poddane ponow-
nej ocenie. 

SPRAWY  
OBYWATELSKIE
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Mieszkańcy gminy spragnieni wydarzeń kultural-
nych, które dotychczas nie  mogły się odbywać ze 
względu na ograniczenia związane ze stanem epi-
demicznym w regionie, z ogromną radością przybyli 
w dniach 28-29 sierpnia do Granicy na Dni Gminy Mi-
chałowice. 

Czułe struny Natalii Kukulskiej

Tegoroczne świętowanie Dni Gminy Michałowice roz-
poczęło się w  sobotę, 28 sierpnia, wspaniałym kon-
certem znajomej ze „spożywczaka”, jak sama o sobie 
mówi Natalia Kukulska. Na ten wyjątkowy występ za-
prosiła mieszkańców wójt Małgorzata Pachecka wraz 
z kierownikiem referatu kultury i spraw społecznych 
Romanem Żuchowskim.

Autorka tekstów, współautorka muzyki, córka piosen-
karki Anny Jantar i  kompozytora Jarosława Kukul-
skiego, no i oczywiście... nasza sąsiadka. Natalia Ku-
kulska to jedna z najbardziej znanych i bardzo cenio-
nych wokalistek w naszym kraju, której mieszkańcom 
naszej gminy nie trzeba przedstawiać. 

Całe pokolenia bawiły się w  sobotni wieczór przy 
piosenkach Natalii Kukulskiej, które wielokrotnie 
królowały w  radiowych listach przebojów. Świetna 
atmosfera udzielała się wszystkim. Było to widocz-
ne zarówno na scenie, jak przed nią. Oczywiście 
na koncercie nie  zabrakło również piosenek z  naj-
nowszej płyty artystki „Czułe struny”, która została 
okrzyknięta największym artystycznym wydarze-
niem na rynku fonograficznym. Przypomnijmy, iż po 
raz pierwszy w  historii do dzieł Fryderyka Chopina 
powstały teksty, których autorką, w znacznej części, 
jest sama Natalia. 

Święto plonów

W niedzielę, 29 sierpnia, odbyły się dożynki. Atmos-
fera i klimat tegorocznego święta plonów pozostaną 
miłym wspomnieniem dla uczestników, dzięki licz-
nym atrakcjom oraz zaangażowaniu naszych społecz-
ników i rękodzielników. 

„Plon niesiemy, niesiemy plon w  gospodarza, w  go-
spodarza dom…” – te słowa staropolskiej pieśni, która 

Radosne Dni Gminy Michałowice
Ostatni weekend wakacji był wielkim świętem naszej gminy. Odbyły się „Dni Gminy Michałowice”. 
Dwa dni wspaniałej zabawy, koncertów i innych atrakcji. Rozpoczął je występ znakomitej Natalii Ku-
kulskiej z zespołem!
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towarzyszy świętu dziękczynnemu, jakim są dożyn-
ki, rozbrzmiały także w naszej gminie.

Dożynki gminne odbyły się na terenie przy ul. Sporto-
wej, w Granicy.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła msza święta 
dziękczynna, którą koncelebrował ks. pallotyn An-
drzej Daniewicz.  –  Moi drodzy, żeby był ten dobry 
owoc naszego życia, nieraz zaskakujący nawet dla nas 
samych, trzeba coś zrozumieć. Każde dobro i wszelki 
dar stępują z góry. Jeśli zaciśniemy pięść i tak będzie-
my szli przez życie, to będziemy zamknięci, nie otrzy-
mamy czegoś, co mamy otrzymać – mówił w homilii 
ks. Andrzej Daniewicz.

Po mszy świętej starostowie dożynek: Katarzyna Sty-
gińska i  Edward Kozłowski przekazali na ręce wójt 
gminy Michałowice Małgorzaty Pacheckiej bochen 
chleba upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów.

–  Z serca i  wielką atencją przyjmuję ten piękny bo-
chen chleba w  Państwa imieniu, mieszkańców gmi-
ny Michałowice – mówiła Małgorzata Pachecka, wójt 

gminy Michałowice, która następnie zaprosiła do 
dzielenia się chlebem radnych, sołtysów, zaproszo-
nych gości i mieszkańców gminy.

Zabawa w rytmie folk

Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę, do któ-
rej okazji było co niemiara. Scenę opanowała muzy-
ka folkowa, a dokładniej góralska. Kapela muzyczna 
„Góralska Hora” ze Szczyrku zaprezentowała się pu-
bliczności z  programem góralskich pieśni, ale także 
standardami światowej muzyki rozrywkowej. To była 
świetna okazja do wysłuchania niezwykle skocznej 
muzyki i żywiołowych rytmów.

Piknik dożynkowy w Granicy odwiedzały całe rodziny, 
dlatego też nie mogło zabraknąć atrakcji dla najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy. Dla dzieci zaplano-
wano m.in.: malowanie twarzy, megabańki mydlane, 
tor wyścigowy, szaleństwa na dmuchańcach, prze-
jażdżki na kucykach oraz... dojenie krowy.  Młodzież 

Dni Gminy Michałowice przycią-
gnęły setki mieszkańców, którzy 
spędzali radosny czas z sąsiadami
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i  dorośli mogli się sprawdzić podczas warsztatów  
garncarskich i wikliniarskich.

Lokalne wypieki i wyroby

Dużym powodzeniem, żeby nie  powiedzieć olbrzy-
mim, cieszyły się stoiska kół gospodyń wiejskich 

z naszej gminy: „Koła Kobiet Kreatywnych” z Suche-
go Lasu, „Pęcicznek” z Pęcic Małych, „Gospoch” z No-
wej Wsi, „Dziewczyn z Komorowa” oraz „Michasiek” 
z Michałowic. Koła przygotowały przeróżne pyszności 
i warsztaty dla odwiedzających. Zapachy ciast, piero-
gów, świeżego chleba ze smalcem i  ogórkiem spra-
wiały, że kolejki do stoisk ciągnęły się w nieskończo-
ność.  Ogromnym powodzeniem cieszyło się również 
stoisko z  owocami i  warzywami, które przygotował 
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wraz z mieszkańcami Suchego Lasu, sołtys, Edward 
Chruściak. Obok frykasów czekały na gości wyroby 
handmade prezentowane przez rękodzielników.

To jednak nie  wszystko, co tego dnia czekało na 
mieszkańców gminy Michałowice, ponieważ po połu-
dniu na scenie odbył się pokaz sztuki walki krav ma-
ga, czyli systemu samoobrony składającego z najsku-
teczniejszych technik boksu, judo, zapasów, jiu-jitsu 
i muay thai.

Znacznie spokojniej było podczas spektaklu teatru 
Katarynka „W miejskiej dżungli”. To opowieść eduka-
cyjno-profilaktyczna, w  której podkreślane jest bez-
pieczeństwo dzieci. Interaktywna zabawa przypadła 
do gustu najmłodszym.

Szczepienia przeciwko COVID-19

Piknik w Granicy był też okazją do zapoznania z tema-
tem szczepionek przeciw COVID-19. Stoisko #szczepi-
mysię zorganizowała przychodnia Amedica. Kto jesz-
cze nie zaszczepił się, mógł to zrobić. Ta akcja pomo-
gła zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców gminy 
podczas pandemii. Zbiorowa odporność może ułatwić 
nam funkcjonowanie w późniejszym, „grypowym” 
okresie. Natomiast w namiocie urzędu statystycznego 
każdy, kto tylko chciał, mógł się spisać w ramach Na-
rodowego Spisu Powszechnego.

Recital Artura Andrusa 

Tegoroczne Dni Gminy Michałowice zakończył recital 
kabaretowy Artura Andrusa, który rozbawił granicką 
publiczność do łez. 

Artur Andrus postanowił skorzystać z  energii, którą 
dzień wcześniej wywołała na scenie Natalia Kukul-
ska, a nawet dodać coś od siebie – jak sam mówił. 

Artur Andrus bawi słowem, często czerpiąc inspiracje 
z lokalnych czasopism. Tak też było podczas niedziel-
nego recitalu w Granicy, kiedy to w drodze na występ 
artysta nabył jedną z lokalnych gazet i na podstawie 
kilku, dość osobliwych ogłoszeń drobnych, posta-
nowił napisać specjalną piosenkę dla mieszkańców 
gminy.

Naturalnie 29 sierpnia nie mogło również zabraknąć 
szlagierów Artura Andrusa, w  tym: „Piłem w Spale, 
spałem w Pile”, „Baba na psy”, „Prawdziwa historia 
Leonidasa z  Rodos” czy „Cyniczne córy Zurychu”. 
Świetne wykonanie i charakterystyczny ruch scenicz-
ny rozbawiły widownię do łez. 

To był naprawdę cudowny wieczór i wspaniałe zakoń-
czenie Dni Gminy Michałowie. Po występie Artura 
Andrusa publiczność wracała w  radosnych nastro-
jach, które mamy nadzieję, pozostaną z widzami na 
długo. 

Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia za rok!

Recital kabaretowy Artura Andrusa rozbawił publiczność do łez
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Komorowska biblioteka świętuje w tym roku 75 lat 
istnienia, 75 lat pracy na rzecz gminy i  jej miesz-
kańców. 

Cykl spotkań w bibliotece

3 lipca rozpoczęło się świętowanie. Już o godz. 15:00 
w pięknym słońcu grupa teatralna Pomarańczowy Cy-
linder zaprezentowała spektakl pt. „Leśne opowieści 
o bardzo ważnej treści”. Były to trzy pogodne historie 
opowiadane przez dzikie zwierzęta. Rozbawiły one do 
łez nie  tylko dziecięcą widownię, lecz także dorosłą 
publiczność. 

Niezwykłe poczucie humoru, otwarte podejście do 
najmłodszych widzów oraz ogromna energia aktorów, 
sprawiły, że tego popołudnia doskonale bawiła się ca-
ła zgromadzona publiczność – nie tylko dzieciaki, ale 
także towarzyszący im dorośli. 

Grupa teatralna Pomarańczowy Cylinder zadbała o wrażenia 
najmłodszych

Zespół „Cup of time” zaskoczył widzów wariacjami muzycznymi 

Jubileusz komorowskiej 
biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie obchodzi w tym roku 75-lecie. 
Z okazji jubileuszu odbyły się m.in. koncerty i spektakl teatralny.
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Wrześniowe obchody

Kolejną odsłoną świętowania jubileuszu biblioteki 
był koncert w sobotę. O zawiłościach muzyki i moż-
liwościach kompozytorskich opowiadał w  bardzo 
przystępny sposób Ryszard Borowski. Zespół „Cup of 
Time” w składzie: Ryszard Borowski – flet, Agnieszka 
Cypryk – skrzypce, Rafał Grząka – akordeon oraz go-
ścinnie Luis Nubiola na saksofonie wykonał na sce-
nie m.in. wariacje na temat „La Folia” Vivaldiego, 
piosenek „Pije Kuba do Jakuba” czy „Happy Birthday 
to You”, a na zakończenie zagrali melodię z filmu „Pi-
raci z Karaibów” w opracowaniu klasycznym.

Ach co to był za koncert!

5 września 2021 r.  w  zaczarowany świat Agnieszki 
Osieckiej zabrał zgromadzoną w bibliotecznym ogro-
dzie publiczność obdarzony aktorskim i muzycznym 
talentem Tomasz Steńczyk wraz z  zespołem w  skła-
dzie: Bartosz Krzywda na instrumentach klawiszo-
wych, Szymon Zuehlke z saksofonami oraz Paweł Ba-
tycki na bębnach.

Tomasz Steńczyk to wokalista, gitarzysta, kompozy-
tor. Nie boi się śpiewać trudnych tekstów. W progra-
mie koncertu znajdowały się najbardziej znane pio-
senki napisane przez Agnieszkę Osiecką, m.in. „Pio-
senka o okularnikach”, „Niech żyje bal”, „Kołysanka 
dla okruszka”, „Kiedy mnie już nie będzie”, „Co każdy 
chłopiec wiedzieć powinien”.

Dzięki Tomaszowi Steńczykowi publiczność na no-
wo odkryła te znane, ale także i mniej znane utwory 
Agnieszki Osieckiej, które dzięki aranżacjom artysty 
uwolniły naprawdę sporo emocji. Był śpiew, taniec, 

zaskoczenie, okrzyki zachwytu, wielkie brawa. 

Przed koncertem był czas na chwilę wspomnień 
oraz niecodzienny tort – nie tort. Słodkości przygoto-
wała i zaaranżowała autorska pracownia Pyszna Ba-
ba z Żabiej Woli. 

Aż 75 lat, a jednak nowocześnie

Książki w Komorowie można wypożyczać tradycyjnie 
– w budynku, prosto z regału. 

Można zadzwonić, napisać i  zamówić konkretny ty-
tuł. Książki można odbierać u bibliotekarzy, ale także 
z książkomatu, który znajduje się w ogrodzeniu przy 
furtce. Na wiosnę tego roku została uruchomiona 
usługa „Książka na telefon”, która jest dedykowana 
osobom starszym oraz stale lub czasowo niedyspono-
wanym. Zbiory wozimy dwa razy w miesiącu naszym 
„komorowskim książkowozem”.

Biblioteka proponuje nie tylko tradycyjną formę lite-
ratury. Znajdziemy tam również książki mówione (au-
diobooki), książki w  formie elektronicznej (e-booki) 
oraz gry planszowe! 

W budynku znajduje się również kącik poświęcony 
Marii Dąbrowskiej. Pokój pisarki, bo o  nim mowa, 
obecnie zajmuje pomieszczenie, w którym Maria Dą-
browska miała kuchnię. Niezmiennie wyposażenie 
stanowią pamiątkowe meble, ale niesamowitym do-
datkiem jest podłoga z desek sosnowych – tak innych 
od dębowego parkietu znajdującego się w pozostałej 
części domu. Obecnie chętnych do zwiedzenia poko-
ju pisarki Marii Dąbrowskiej biblioteka zaprasza do 
umówienia wizyty na konkretny termin.

Katarzyna Walichnowska 
dyrektor Biblioteki Gminnej w Komorowie

Tomasz Steńczyk podczas koncertu „Osiecka – moja kokaina”
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Za nami sezon kina letniego 
Seanse odbywały się latem w: Granicy, Michałowicach, Nowej Wsi, Komorowie i Regułach

Koncert: Warszawskie Combo Taneczne w Michałowicach 
19 września 2021

Koncert pt. „Wisełka, Frąckowiak i jego Pan” w Regułach 
2 października 2021
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Rady na odpady  
– liście to nie śmieci
Zastanawiasz się co zrobić z liśćmi w ogrodzie po ich zagrabieniu? Zostaw je zwierzętom!

Natura jest najlepszą kreatorką, dlatego warto pod-
glądać nieomylny świat przyrody i przemycać do swo-
jego ogrodu naturalne rozwiązania.

Niestety, obecnie wiele liści ląduje w foliowych wor-
kach jako odpady organiczne, a powinny pozostać 
w ekosystemie. 

Ciepła ściółka 

Gruba, ciepła ściółka potrafi przysłużyć się niektórym 
krzewom i roślinom okrywowym, m.in. hortensjom 
ogrodowym, katalpie, klonowi palmowemu, magno-
liom, różom, miskantom, rozplenicy japońskiej.

Już na początku jesiennych przymrozków należy za-
pewnić skuteczną ochronę przed chłodem i wodą. 
Okrywy można z powodzeniem robić właśnie z liści 
– sucha warstwa izolacyjna o grubości około 30 cm 
powinna w pełni wystarczyć. Aby jesienny wiatr nie 
rozwiewał ściółki, warto zabezpieczyć ją gałęziami. 

Naturalna ochrona dla zwierząt

Pasjonaci ogrodnictwa wiedzą, że naturalna ściółka 
to doskonała ochrona nie tylko dla roślin, ale również 
dla najmniejszych mieszkańców ogrodowych rabat. 
Jeże szczególnie docenią ciche schronienie wśród 

opadłych liści. Te małe zwierzątka są prawdziwymi 
pogromcami ślimaków. 

W liściach również chętnie żerują ptaki, dla których 
stanowią one jesiennozimową spiżarnię.

Liście i trawa jako nawóz

Aby wytworzyć naturalny preparat do zasilania roślin, 
należy zebrać opadłe liście, skoszoną trawę (za wyjątkiem 
liści porażonych przez choroby czy pasożyty) i wrzucić do 
kompostownika. Mokre liście oraz trawa tworzą grubą, 
ciężką masę, którą należy układać poziomami, przesy-
pując każdą z warstw piaskiem/ziemią, korą lub rozdrob-
nionymi gałązkami. Działając w ten sposób, zapewnisz 
dostęp powietrza do pryzmy kompostowej. Zgromadzo-
ne liście, trawę należy przerzucić kilka razy w roku.  
W okresie letnim należy zwilżyć powstający kompost 
wodą, najlepiej  z dodatkiem azofoski, co przyśpieszy 
rozkład substancji organicznych i wzbogaci nawóz 
w cenny azot.

Liście można bez problemu przechowywać w workach 
jutowych lub foliowych. Należy jednak pamiętać, że 
liście muszą być suche. Przy pierwszym wiosennym 
koszeniu trawy, liście dobrze jest wysypać na trawnik 
jako wartościowy nawóz organiczny.

Innym sposobem na wykorzystanie zebranych liści mo-
że być przekopanie ich z ziemią np. w warzywniku.

PAMIĘTAJ:  Na pewno należy wyzbierać z ogrodu wszystkie liście orzecha włoskiego 
(z uwagi na różne niekorzystne składniki) i kasztanowca (większość tych 
drzew jest w Polsce porażona szkodnikami).
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Prace porządkowe w przydomowym ogrodzie zwykle 
kończą się wyprodukowaniem odpadów zielonych. 
Niestety, część z nas rozpala w ogrodzie ogniska, w któ-
rych spala odpady z ogrodu: liście, gałęzie, skoszo-
ną trawę. Większość z tych osób robi to myśląc, że to 
najlepszy sposób na ich pozbycie się i nie widzi w tym 
nic złego. Ostatnie cieplejsze dni pokazały, że ten spo-
sób pozbywania się pozostałości roślinnych jest wciąż 
praktykowany przez część mieszkańców naszej gminy. 
Już w pierwszych ciepłych dniach wiosny do Referatu 
Ochrony Środowiska wpływało kilka zgłoszeń dziennie 
od zaniepokojonych sąsiadów. Skarżyli się na dokuczli-
wy dym i obawiali o zanieczyszczenie powietrza.  

Ognisko z liści to konflikt z prawem

Rozpalając ognisko w przydomowym ogrodzie możemy 
wejść w konflikt w prawem. Wynika to z przepisów art. 30 
Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., który głosi: 
„Zakazuje się przetwarzania odpadów poza instalacjami 
lub urządzeniami”. Jeszcze kilka lat temu dopuszczało 
się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych po-
za instalacjami i urządzeniami, jednak tylko wtedy, gdy 
nie były one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. 
Obecnie jednak obowiązek segregacji odpadów obowiązu-

je w całej Polsce, a co za tym idzie, w żadnej gminie nie 
wolno samemu spalać odpadów zielonych z ogrodu. Nawet 
jeśli są to części roślin porażone przez choroby i szkodniki.

Zatem wszyscy mamy obowiązek segregowania odpa-
dów i oddawania ich zgodnie z zasadami panującymi 
w danej gminie. Odpady zielone trzeba samodzielnie 
dostarczyć do PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych – w naszej gminie taki punkt 
znajduje się w Regułach przy ul. Granicznej 6) lub wysta-
wić zapakowane do worków BIO (brązowych) w termi-
nach określonych w harmonogramie odbioru odpadów. 

Ponadto art. 155 ustawy o odpadach nakłada obowią-
zek termicznego przekształcania odpadów wyłącznie 
w spalarniach odpadów lub we współspalarniach od-
padów, z zastrzeżeniem art. 31. Natomiast w myśl art. 
191 ww. ustawy, kto wbrew zakazowi określonemu 
w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spa-
larnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podle-
ga karze aresztu lub grzywny.

Nie tylko w ogrodach

Zakaz spalania pozostałości roślinnych obowiązuje nas 
niezależnie od tego, czy jest to nasza działka prywat-
na, ogród przydomowy, czy też działka na terenie ROD. 
W przypadku rodzinnych ogródków działkowych spala-
nia pozostałości roślinnych zakazuje regulamin ROD (§ 
68, pkt. 5 – zabrania się spalania na terenie ROD wszel-
kich odpadów i resztek roślinnych).

Spalania liści i gałęzi na własnej działce zabrania też 
art. 144 Kodeksu cywilnego: „Właściciel nierucho-
mości powinien przy wykonywaniu swego prawa po-
wstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzy-
stanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną 
miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego prze-
znaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. 
Zatem spalanie odpadów roślinnych, które powoduje 
powstawanie dymu uciążliwego dla właścicieli sąsied-
nich posesji, stanowi naruszenie tego przepisu.

Z kolei  art. 145 Kodeksu wykroczeń głosi: „Kto zanie-
czyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczno-

Chroń planetę – nie pal liści! 
Przypominamy o zakazie spalania odpadów roślinnych w przydomowych ogrodach. 

Za złamanie zakazu palenia liści w ogrodach grozi kara grzywny
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ści, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik 
lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych al-
bo karze nagany”. 

Zatem rozpalając ognisko, możemy złamać kilka przepi-
sów. W najlepszym razie grozi nam za to mandat do 500 
złotych. Jeżeli go jednak nie przyjmiemy, sprawa trafi do 
sądu, a ognisko na własnej posesji może nas kosztować 
wielokrotnie więcej.

Jakie ognisko wolno nam rozpalić?

Na własnej posesji wolno nam natomiast rozpalić 
ognisko w tzw. celach rekreacyjnych, czyli np. upie-
czenia kiełbaski. Ale w takim ognisku również nie 
wolno spalać odpadów z ogrodu. Liście i gałęzie nie 
nadają się do tego, ponieważ wydzielają zbyt dużo dy-
mu. W takim ognisku powinniśmy spalać wyłącznie 
odpowiednio przygotowane drewno opałowe  o wil-
gotności ok. 20%. Takie drewno będzie wydzielać 
minimalną ilość dymu i zanieczyszczeń do atmosfery. 
Rozpalając ognisko w celach rekreacyjnych, trzeba 
też przestrzegać przepisów przeciwpożarowych (roz-
porządzenia ministra spraw wewnętrznych i admini-
stracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budyn-
ków, innych obiektów budowlanych i terenów).

Pamiętać musimy również o tym, że  przy paleniu 
ogniska w celach rekreacyjnych nie możemy dopuścić 
do powstawania nadmiernej ilości dymu i uciążliwe-
go zapachu. Jeśli natomiast dym, który przedostaje się 
na ulicę w takiej ilości, że ogranicza kierowcom wi-

doczność i zagraża bezpieczeństwu, może spowodo-
wać interwencję policji lub straży miejskiej.

Pamiętajmy również, że zakaz rozpalania gril-
li i ognisk obowiązuje nas w dniach, kiedy zostają 
wydawane komunikaty o przekroczonych normach 
szkodliwych pyłów w powietrzu. Zakaz ten jest zgod-
ny z ogłoszonym przez sejmik Mazowsza i obowiązu-
jącym w całym województwie mazowieckim Planem 
Działań Krótkoterminowych przyjętym 8 września 
2020 r. wraz z Programem Ochrony Powietrza. 

Przypominamy, że od 26 kwietnia 2021 r. do końca ro-
ku obowiązuje ograniczenie rozpalania grilli i ognisk 
w związku z wydanym komunikatem o ryzyku wystą-
pienia przekroczenia średniorocznego poziomu doce-
lowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Gdzie nie wolno 
rozpalać ognia:

w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów 
palnych

w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki są-
siedniej

w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów 
i miejsc występowania palnych płodów rolnych

w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu.

 Brązowe worki na odpady BIO – wystawiamy zgodnie z harmonogramem. W okresie od kwietnia do 
listopada odpady zielone obierane są co dwa tygodnie, w pozostałym okresie raz w miesiącu. Worki na BIO 
można pobrać w urzędzie gminy w liczbie 10 sztuk. Jeśli odpadów jest więcej, można zapakować w dowol-
ne worki nieopisane i każda ilość zostanie zabrana.  

 PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Regułach, ul. Graniczna 6, czyn-
ny we wtorki od 7:00 do 13:00, w czwartki od 13:00 do 19:00 i w soboty od 10:00 do 16:00. Należy pamiętać, 
że warunkiem nieodpłatnego pozostawienia odpadów jest okazanie dowodu uiszczenia opłaty za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy, za miesiąc poprzedni.

 Zainwestować w kompostownik. Więcej na temat kompostowania na stronie gminy:  
www.michalowice.pl/ochrona-srodowiska/odbior-odpadow 

 Jesienią suche i zdrowe liście można wykorzystać do osłonięcia roślin przed mrozem. 

 Liście porażone przez choroby czy szkodniki możemy zakopać w ziemi lub oddać do ww. PSZOK-u.

Co zrobić z odpadami zielonymi z ogrodów?
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Kosmiczne rozmowy z Karolem Wójcickim   
8 października 2021

Koncert papieski w Michałowicach   
10 października 2021

Pięciolecie Komorowskiego Towarzystwa Śpiewaczego 
7 września 2021
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W gminie Michałowice mamy wielu młodych spor-
towców, z których jesteśmy dumni. Ich sukcesy i zdo-
bywane tytuły mistrzowskie przynoszą chlubę naszej 
gminie, rozsławiają ją na terenie całego kraju.

Mistrzowski skład

Przypomnijmy, w tym roku tytuł Mistrza Polski U-13 
zdobyli zawodnicy Akademii Koszykówki Komorów 
w składzie:

Tomasz Bodzan – rozgrywający / rzucający; Woj-
ciech Borek – niski skrzydłowy; Rafał Budysz – 
rozgrywający / środkowy; Wojciech Chojnacki – 
rzucający; Ksawery Gajewski – środkowy; Mikołaj 
Hoszowski – silny skrzydłowy; Ignacy Jaryczewski 
– rzucający / niski skrzydłowy / silny skrzydłowy; 
Patryk Kawycz – rzucający; Ignacy Kmieciński – sil-
ny skrzydłowy; Łukasz Kochel – silny skrzydłowy; 
Wojciech Kośla – rzucający; Jeremi Lebiedziński – 
środkowy; Michał Licznarowski – niski skrzydło-
wy; Kacper Majchrzak – rozgrywający; Adam Ma-
tuszewski – niski skrzydłowy; Mateusz Mroczek – 
rzucający; Krystian Ostrowski – niski skrzydłowy; 
Bartosz Papierz – silny skrzydłowy; Maciej Szusta-
kiewicz – środkowy; Paul Truszczyński – rozgrywa-
jący / rzucający; Wojciech Ulewicz – niski skrzydło-
wy; Antoni Zaparucha – silny skrzydłowy; Michał 

Zawarczyński – rozgrywający; Dawid Ziemkiewicz 
– rozgrywający. Trenerami drużyny są: Radosław 
Kusy, Seweryn Modniewski oraz  Grzegorz Toma-
szewski.

Szczególne podziękowania należą się Grzegorzowi 
Tomaszewskiemu, który rozbudza w młodych ko-
szykarzach pasję do sportu. Dodatkowo motywuje 
ich do nauki i dba o edukacyjną stronę wyjazdów 
sportowych.

Mistrz kortów

Natomiast na kortach tenisowych nie  miał sobie rów-
nych utalentowany młody tenisista z naszej gminy, mie-
szaniec Opaczy Kolonii, Maksymilian Kaśnikowski. Zo-
stał on podwójnym mistrzem Polski juniorów w tenisie 
– wywalczył złoty medal zarówno w singlu, jak i deblu.

Małgorzata Pachecka podziękowała młodym sportow-
com i trenerom, a także wszystkim rodzicom za wspie-
ranie swoich dzieci. Życzyła wszystkim pozostawania 
w  tak wspaniałej formie. – Trzymam kciuki za  wasze 
sportowe kariery – obyście odnaleźli w swojej pasji speł-
nienie zawodowe, a przede wszystkim sposób na dobre, 
szczęśliwe życie  – dodała na zakończenie pani wójt. 

Raz jeszcze gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz 
sukcesów w kolejnych zmaganiach. 

Mistrzowie Polski w urzędzie 
gminy
13 września gościliśmy gminnych sportowców, by uczcić ich ostatnie osiągnięcia.

SPORT
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Widok mieszkańców aktywnie spędzających czas za 
sprawą kijów do nordic walking na dobre wpisał się 
w krajobraz naszej gminy. Dyscyplina ta przyciąga za-
wodników i miłośników w każdym wieku – dlatego or-
ganizacja Pucharu Polski Nordic Walking w gminie Mi-
chałowice została przyjęta z tak dużym entuzjazmem. 

Zawody odbyły się 14 sierpnia (sobota) w Suchym Le-
sie. Wzięło w nich udział 316 uczestników z całej Pol-
ski: 55 osób wystartowało w półmaratonie, 91 osób na 
dystansie 10 km. Największą popularnością cieszył 
się dystans 5 km.  

Wyniki rywalizacji mieszkańców

Wśród mieszkańców naszej gminy najszybszą zawod-
niczką na 5 km była pani Beata Jarząbek z Komorowa 

(czas 00:40:53), natomiast na 10 km najszybszą panią 
była Agata Brożyna z Michałowic (czas 01:18:20), zaś 
najlepszy wynik wśród panów z naszej gminy na 10 
km uzyskał Michał Iwanowski z Reguł (czas 01:24:29).

Uroczyste wręczenie pucharów dla naszych miesz-
kańców odbyło się 13 września (poniedziałek) w sali 
Urzędu Gminy Michałowice. 

Gmina zawsze będzie wspierać takie aktywności, gdyż 
najbardziej pozytywnym efektem krzewienia kultury 
fizycznej jest poprawa zdrowia i kondycji mieszkańców. 

Kilometry na złotówki 

Podczas zmagań sportowych wszyscy zawodnicy 
uczestniczyli w akcji „Zamieniamy kilometry na zło-
tówki”, dzięki której można było wesprzeć naszego 

Puchar 
Polski 
Nordic 
Walking 
W gminie Michałowice odbyła się 
wyjątkowa impreza sportowa, która 
przyciągnęła fanów skandynawskiej 
dyscypliny. 
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mieszkańca 14-letniego Patryka Dąbrowskiego. Fun-
datorem akcji została lokalna firma ESPES z Opaczy 
Kolonii, która za każdy przebyty kilometr przeznaczy 
złotówkę na pomoc dla Patryka. Charytatywna inicja-
tywa przyświecała zmaganiom sportowym.

Zawodnicy przeszli łącznie 2915 km. Taka kwota zo-
stanie przekazana na rzecz Patryka. 

Przygodę z  nordic walking można rozpocząć w  każ-
dej chwili. Jest to sport dla każdego. Wzorem są dwie 
uczestniczki pucharowych zmagań: pani Helena, 
która ma 82 lata i  doskonałą formę oraz Anastazja, 
najmłodsza uczestniczka, która ma 6 lat. Panie rywa-
lizowały na dystansie 5  km. Zachęcamy wszystkich 
mieszkańcow do praktyki i uczestnictwa w kolejnych 
konkurencjach sportowych!

REGUŁY,
13 WRZEŚNIA

2021 ROKU

PODZIĘKOWANIE

ESPES
ZA BEZINTERESOWANĄ POMOC 

ORAZ ZAANGAŻOWANIE W AKCJI 
„ZAMIENIAMY KILOMETRY NA ZŁOTÓWKI”

PODCZAS PUCHARU POLSKI 
NORDIC WALKING

„DOBROĆ TO ZŁOTY ŁAŃCUCH, 
KTÓRY ŁĄCZY W JEDNO CAŁE SPOŁECZEŃSTWO”

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

DLA FIRMY

MAŁGORZATA PACHECKA

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Zapraszam do odwiedzenia mojej strony na portalu Facebook. 
Znajdziesz tam wiarygodne i sprawdzone informacje z pierw-
szej ręki: relacje z placów budowy, aktualności o postępach 
prac i realizacji zadań gminy. Dowiesz się o najnowszych 
inwestycjach, osiągnięciach i wyzwaniach stojących przed 
Twoją małą ojczyzną. Zobacz wizualizacje projektów nowych 
budowli, weź udział w dyskusjach z mieszkańcami gminnych 
miejscowości. Oglądaj relacje on-line z ważnych konferencji, 
spotkań, imprez kulturalnych.

Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice
www.facebook.com/malgorzata.pachecka.pg
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Wiktor Cyrny: Jak ksiądz czuje się w nowej parafii?

Ks. Jacek Zbyszyński: Minął rok odkąd przejąłem 
probostwo w Pęcicach. Czuję się tu dobrze, a wierni 
są nastawieni pozytywnie. Warto dodać, że zostałem 
proboszczem po raz pierwszy i może dlatego łatwiej 
mi było zaakceptować zarządzanie parafią w okresie 
pandemii. Okazuje się, że wielu proboszczom, nazwij-
my to dłuższych „stażem”, pandemia zaburzyła wie-
loletnie plany. Czują się zagubieni, gdy muszą liczyć 
wiernych, gdy dwa lata temu mieli w kościele tłumy. 
Ja dopiero zaczynam, a objąłem posługę w trakcie 
pierwszego lockdownu. 

Skoro o planach mowa, na pewno wierni chcieliby 
wiedzieć, jakie plany ma ksiądz proboszcz. 

Widzę przed sobą dużo ważnych inwestycji. W ciągu 
mojego pobytu w parafii udało mi się z takich waż-
niejszych spraw kupić elektroniczne: dozownik do 
dezynfekcji rąk oraz kropielnicę, zainstalować nowy 
piec gazowy w kościele, bo stary miał już 33 lata. Wy-
konaliśmy doraźny remont plebanii, w której obecnie 
mieszkam, np. ociepliliśmy dach, uporządkowaliśmy 
teren przed plebanią przez wykarczowanie kilkunastu 
starych drzew. Wymieniliśmy pęknięte szyby w obu 
zakrystiach i w drzwiach stalowych w kościele. Wy-
mieniliśmy system alarmowy w kościele. Zakupiliśmy 
system sterowania dzwonami, nową kosiarkę. Oczysz-
czono też kostkę dokoła kościoła, która w końcu po-
kazała, jakiego jest koloru. Dodatkowo przeprowadzi-

liśmy prace porządkowe na cmentarzu. W przyszłym 
tygodniu będą zainstalowane nowe oszczędne reflek-
tory w prezbiterium kościoła oraz dowieziona zostanie 
kostka na wybrukowanie drogi na cmentarzu. Więk-
szość z tych działań byłaby niemożliwa do zrealizo-
wania bez pomocy parafian. Dobrze byłoby również 
zagospodarować teren przed frontem kościoła budując 
tam parking. Renowacji wymaga sam kościół. Trzeba 
zburzyć starą plebanię, ponieważ nie nadaje się ona 
do remontu, i uporządkować teren dokoła niej. 

Obecnie mamy coraz więcej pogrzebów. Niestety, jest 
to nieodłączna część tej pandemii. Dlatego moja uwaga 
skupia się teraz na powiększeniu cmentarza. Niedługo 
zabraknie tam miejsc. Potrzeba również renowacji sta-
rych nagrobków, dlatego będę szukać sponsorów na 
ich odnowienie. Zabytkowe mogiły są częścią naszego 
dziedzictwa i powinniśmy o nie zadbać. 

Jak ksiądz ocenia kontakt z wiernymi w Pęcicach?

Są bardzo życzliwi, uczynni, chętni do pomocy, więc 
możemy wspólnie działać. Niestety, pandemia utrud-
niła kontakt z parafianami np. kolęda w tym roku 
była ograniczona. ponieważ chodziłem tylko tam, 
gdzie otrzymałem zaproszenie do rodzin lub wspól-
not mieszkaniowych, które liczyły po klika rodzin. 
Symboliczna modlitwa, wspólne odśpiewanie kolęd. 
Trzymaliśmy się zasad sanitarnych.   

Czy w pandemicznym okresie przed księdzem sta-
nęły nowe wyzwania, np. czego wierni szukają 
w Kościele w tym specyficznym okresie?

Wierni, którzy chodzą do kościoła, mają świado-
mość, że pandemia jest niczym zadanie. Wydaje mi 
się, że Bóg chce nam coś w ten sposób pokazać, po-
móc na nowo odnaleźć siebie i wiarę w nowych wa-
runkach. Wciąż jest w nas strach przed zarażeniem, 
może nie tak duży jak na początku pandemii, ale  
utrudnia to spotkania i funkcjonowanie w duchu 
religijnym. Nie można lekceważyć przepisów sani-
tarnych. Zorganizowałem dodatkową Mszę św., by 
liczba wiernych odpowiadała obostrzeniom. Dużo 
wiernych znajduje kontakt ze sferą duchową poprzez 
transmisję mszy przez media. Mam takie wrażenie, 
że do kościoła przychodzą wierni, którzy naprawdę 
chcą uczestniczyć w Mszach świętych i przyszliby do 
niego cokolwiek by się nie wydarzyło. Zachęcam do 

Nowy duszpasterz pęcickiej parafii
Wywiad z księdzem Jackiem Zbyszyńskim, nowym proboszczem parafii w Pęcicach, o wyzwaniach (nie 
tylko duchowych) w czasach pandemii.
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uczestnictwa w nabożeństwach, jeśli nie w niedzielę, 
to w tygodniu, gdy jest stanowczo mniej wiernych. 
Wprowadziłem w niedzielę o godz. 11.00 Mszę św. dla 
dzieci. W godzinie próby widać na czym i na kim ko-
mu zależy. Okres pandemii to także czas oczyszcze-
nia dla Kościoła.  

Jakie ksiądz ma plany co do probostwa w Pęci-
cach?

Wiadomo, że w epoce koronawirusa trzeba się nasta-
wiać na zmiany w formach duszpasterstwa, ale nie 
wolno z nich rezygnować, dlatego są prowadzone przy-
gotowania do I Komunii św. – zgłosiło się 20 dzieci. 
Do bierzmowania jest 11 osób. Parafia to z założenia 

wspólnota ludzi wierzących. I trzeba z nimi być i bu-
dować ich wiarę. Natomiast sprawy materialne są dru-
gorzędne.

Czy może ksiądz opowiedzieć nam o swojej posłu-
dze duszpasterskiej?

Ukończyłem seminarium warszawskie, mam tytuł 
magistra teologii w zakresie historii sztuki. Jestem 
księdzem od 26 lat. Ostatnio przez 6 lat pracowałem  
w parafii w Chylicach (Piaseczno).  

Zatem życzymy wielu miłych wspomnień z posłu-
gi w Pęcicach.

Dziękuję za rozmowę.

Kapliczka maryjna w Pęciach przy ul. Parkowej. Autor grafiki: Dariusz Madaj.
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Siłownia pamięci
Ćwiczenia do treningu umysłu

O treningach

Wszyscy wiemy, jak ważny dla naszego funkcjono-
wania jest sprawny umysł. Jego trening nie musi być 
długi, jednak dobrze robić go co kilka dni i zadbać, by 
ćwiczenia były różnorodne. Proponowany przez nas 
trening umysłu ma przewodni temat łączący wszyst-
kie jego elementy i składa się z:

rozgrzewki  – zadania ruchowego, dzięki któremu 
dotlenia się mózg, i łatwego zadania intelektualnego 
pobudzającego pamięć i kreatywność 

ciekawostki – krótkiej informacji związanej z tema-
tem przewodnim treningu 

ćwiczeń – zadań, których wykonanie pobudzi róż-
ne funkcje mózgu i typy pamięci. Czasem ćwiczenia 
wymagają zapamiętania lub przypomnienia sobie 
informacji, czasem rozwiązania łamigłówki, a kiedy 
indziej wspomnienia czegoś z dawnych lat

pytania na koniec – służącego pobudzeniu wspo-
mnień, refleksji lub marzeń

odpowiedzi – rozwiązania ćwiczeń razem z uzasad-
nieniem.

O Fundacji Stocznia
Od ponad 12 lat wspieramy i upowszechniamy skuteczne 
rozwiązania problemów społecznych oraz dbamy o aktywi-
zację obywateli w życiu publicznym i społecznym. Rozwija-
my i upowszechniamy dobre praktyki, tworzymy narzędzia 
ułatwiające działalność społeczną, prowadzimy badania, 
szkolimy oraz opracowujemy materiały edukacyjne.

Siłownia Pamięci to projekt, który prowadzimy z myślą 

o osobach starszych, w trosce o ich samodzielność, komfort 
życia i bezpieczeństwo. A do tego niezbędny jest sprawny 
umysł, czyli pamięć, logiczne myślenie, orientacja w prze-
strzeni, uwaga i planowanie. Wraz z ekspertami w dziedzi-
nie psychologii i terapii zajęciowej opracowujemy materiały 
i narzędzia do treningu umysłu i wszystkie udostępniamy 
bezpłatnie. Oferujemy materiały do zajęć grupowych, indy-
widualnych oraz w parze np. z członkiem rodziny.

MUZYKA

DŁONIE PIANISTY
Siedząc przy stole, połóż na nim dłonie tak, żeby doty-
kały blatu wyłącznie opuszkami palców. Wyobraź so-
bie, że jesteś pianistą. Unieś lekko kciuk i opuść z po-
wrotem. Powtórz tę czynność po kolei dla wszystkich 
palców jednej dłoni. Wykonaj pięć powtórzeń ćwicze-
nia. Teraz zmień dłoń i powtórz to samo ćwiczenie 
pięć razy. Na zakończenie, używając palców obydwu 
dłoni, spróbuj wystukać rytm ulubionej piosenki.

(NIE)ZWYKŁY INSTRUMENT
Wymyśl kilka nowych zastosowań dla wymienionych 
instrumentów. Puść wodze fantazji – ich zastosowa-
nie może być zabawne i nietypowe! Na przykład, gi-
tara może być: wiosłem, rakietą tenisową, parasolem.

CIEKAWOSTKA
Jednymi z pierwszych instrumentów muzycznych, 
które wykorzystywał człowiek, były czuryngi. In-
strument ten zrobiony był z gładkiego drewienka 
i przywiązanej do niego linki – poruszany wyda-
wał dźwięk przypominający szum wiatru.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Czu-
rynga

Zachęcamy do poznania nas bliżej na: www.stocznia.org.pl
www.silowniapamieci.pl



Michałowice | sierpień/październik 2021 | 41

DZIAŁ SENIORA

Poloneza czas wykreślić

W wykreślance ukryło się 12 nazw tańców z całe-
go świata – postaraj się znaleźć i wykreślić przy-
najmniej kilka z nich.

Muzyczna krzyżówka

Rozwiąż krzyżówkę, wpisując elementy, o których 
mowa w piosenkach lub dopisując nazwiska ich 

wykonawców. Możesz sobie pomóc w przypomnie-
niu tekstów piosenek, nucąc je.

Z E S T A W  ĆW I C Z EŃ  2

STRONA 3

W wykreślance ukryło się 12 nazw tańców z całego świata – postaraj się znaleźć
i wykreślić przynajmniej kilka z nich.

ĆWICZENIA 

POLONEZA CZAS WYKREŚLIĆ
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STRONA 4

Pionowo
1. Siedzi w bucie wsadzony przez babę.
2. Śpiewała „Zakochani są wśród nas”, Krystyna...
3. Na którą umówił się z dziewczyną Eugeniusz Bodo?
4. Mknie czerwony przez ulice miasta Andrzeja Boguckiego.
6. Grzyb, którego szuka w piosence Helena Majdaniec.
9. W znanej piosence biesiadnej mają omijać góry, lasy, doły.

Poziomo
5. Jest nim zięć u cioci na imieninach.
7. Gdzie te...?! Pyta Danuta Rinn.
8. Uważa, że Warszawa da się lubić. Adolf...
10.  Cicha... brzegi rwie – śpiewał  

Zbigniew Kurtycz.
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Zapisane w nutach

Twoim zadaniem jest odgadnięcie hasła, na któ-
re składają się litery umieszczone pod instruk-
cją. Każdej nucie przypisano literę. Odczytaj ha-

sło, zastępując nuty odpowiednimi literami. Na 
przykład pod nutą  

Twoim zadaniem jest odgadnięcie hasła, na które składają się litery
umieszczone pod instrukcją. Każdej nucie przypisano literę. Odczytaj hasło,
zastępując nuty odpowiednimi literami. Na przykład pod nutą       wpisz
odpowiadającą jej literę U.

= O = I = Y = S = Z

= A = K = M = C = U

PYTANIE NA KONIEC

Jaki jest Twój ulubiony instrument muzyczny? Zastanów się dlaczego właśnie
ten?
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Hasło:
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Odpowiedzi

ZESTAW ĆWICZEŃ 2

STRONA 6

ODPOWIEDZI

POLONEZA CZAS WYKREŚLIĆ

Pionowo
1.kogut
2.Konarska
3.dziewiątą
4.autobus
6.rydz
9.sokoły

MUZYCZNA KRZYŻÓWKA

HASŁO: KOCIA MUZYKA

ZAPISANE W NUTACH

Materiały  dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa –
Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0. Pewne prawa
zastrzeżone na rzecz Fundacji Stocznia.

Poziomo
5.torreador
7.chłopy
8.Dymsza
10.woda

Z

K

R

U

M

B

A

P

P

O

Q

Q

E

U

T

A

N

G

O

B

M

E

N

U

E

T

T

R

L

E

F

O

K

S

T

R

O

T

O

R

W

L

A

M

B

A

D

A

N

E

A

Z

L

S

B

Q

F

C

E

K

L

K

A

N

K

A

N

A

Z

D

C

S

W

I

N

G

I

N

A

H

T

Z

R

M

A

Z

U

R

E

K

K

U

K

A

D

R

Y

L

I

L

ZESTAW ĆWICZEŃ 2

STRONA 6

ODPOWIEDZI

POLONEZA CZAS WYKREŚLIĆ

Pionowo
1.kogut
2.Konarska
3.dziewiątą
4.autobus
6.rydz
9.sokoły

MUZYCZNA KRZYŻÓWKA

HASŁO: KOCIA MUZYKA

ZAPISANE W NUTACH

Materiały  dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa –
Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0. Pewne prawa
zastrzeżone na rzecz Fundacji Stocznia.

Poziomo
5.torreador
7.chłopy
8.Dymsza
10.woda

Z

K

R

U

M

B

A

P

P

O

Q

Q

E

U

T

A

N

G

O

B

M

E

N

U

E

T

T

R

L

E

F

O

K

S

T

R

O

T

O

R

W

L

A

M

B

A

D

A

N

E

A

Z

L

S

B

Q

F

C

E

K

L

K

A

N

K

A

N

A

Z

D

C

S

W

I

N

G

I

N

A

H

T

Z

R

M

A

Z

U

R

E

K

K

U

K

A

D

R

Y

L

I

L
Z E S T A W  Ć W I C Z E Ń  2

STRONA 6

ODPOWIEDZI

POLONEZA CZAS WYKREŚLIĆ

Pionowo
1. kogut
2. Konarska
3. dziewiątą
4. autobus
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9. sokoły
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Krzyżówka szyfr

Logogryf

Strzałki

Wszystkie litery krzyżówki, odczytane kolejno od 1 do 24, utworzą rozwiązanie - 

nazwę nowego obiektu gminy Michałowice o dużych walorach rekreacyjnych 

i ekologicznych.

i nazwisko artystki, która występowała na imprezie organizowanej przez gminę Michałowice.

Odgadnięte wyrazy należy wpisać do kolejnych rzędów. W zaznaczonych polach powstanie imię 

Po rozwiązaniu krzyżówki należy przenieść litery z pól ze strzałkami do kratek poza diagramem, w których 

powstanie rozwiązanie - imię i nazwisko artysty związanego z Komorowem. 

Poziomo: 

4) zawiera nasiona na fasoli lub grochu.

16) dawniej partner w tańcu.

5) nieco większa kuzynka poziomki.

2) dawniej ślub osób pochodzących z różnych warstw

    chrześcijanami.

    społecznych traktowany jako skandal towarzyski.

1) mniejszy od armaty, ale też strzela pociskami dużego kalibru.

    wygórowane ceny.

Poziomo: 

3) podziemne rzymskie cmentarze, kojarzone z pierwszymi

4) handlarz sprzedający pokątnie poszukiwane towary za

Poziomo: 

13) czarny płyn służący dawniej do kreślenia rysunków technicznych. 

5) ubranie w rozsypce.

4) marka laptopów (anagram słowa CERA).

7) Ludwik Jerzy ..., poeta i satyryk.

14) komenda do pieska.

Pionowo: 

9) filmowy zamaskowany obrońca uciśnionych.

12) jesienny kwiat.

3) gołowąs, chłopak.

10) drzewa z trzęsącymi się liśćmi.

2) sędzia konkursu.

1) rozsypywany na polu, aby zwiększyć plony.

11) prawnik udzielający porad.

15) 0 dB.

6) łóżko w melinie.

16) narzędzie  stolarza.

8)  kuzyn wieloryba z długim kłem na głowie.

1) odpłatne użyczanie mieszkania.

15) cenny gobelin z Wawelu.

8) stolica Polski.

Pionowo: 

23) czeskie złotówki.

1

2

3

4

5

G
M
K
S
T

1 2 3 4

5
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7 8

9 10 11

12 13
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Krzyżówki nie tylko dla seniorów!
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77. rocznica bitwy pod Pęcicami

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią 
się im płaci. Słowa Wisławy Szymborskiej najlepiej 
oddają charakter tegorocznego 55. Rajdu „Po ka-
mienistej drodze” do Pęcic. Pamięć o naszych dzie-
jach, o Powstaniu Warszawskim, a nade wszystko 
o powstańcach z IV Obwodu Ochota AK, jak i tych 
z VII Obwodu „Obroża” (Pruszków, Piastów, Ur-
sus). Chcieli przedostać się do Lasów Chojnow-
skich w celu przegrupowania się i dozbrojenia. Nad 
ranem 2 sierpnia 1944 r. starli się z siłami niemiec-
kimi na terenie Pęcic. Walka toczyła się wzdłuż 
drogi prowadzącej z Reguł do pęcickiego pałacu 
i w parku przypałacowym. 91 powstańców straciło 
życie. Część zginęła w walce, innych rozstrzelano 
po zakończeniu bitwy i  pochowano w  zbiorowym 
grobie. W 1946 r., z inicjatywy rodzin poległych 

i zamordowanych, dokonano ekshumacji ciał. Na 
miejscu mogiły powstał Pomnik Mauzoleum, bę-
dący do dziś symbolem bohaterstwa oraz walki za 
Ojczyznę.

Przebieg uroczystości

Rajd „Po kamienistej drodze” trwa już ponad pół wieku. 
Nie byłoby to możliwe bez współpracy organizatorów: 
Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janow-
skiego, Klubu PTTK „Varsovia” pod patronatem Stefa-
na Jaronia-Kowalskiego i władz gminy Michałowice. 
Tegoroczny rajd miał przebieg odmienny od wcześniej-
szych. Ze względów pandemicznych cała uroczystość 
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odbyła się przy Pomniku Mauzoleum. Przybyło na nią 
około 150 osób. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele 
rodzin pomordowanych w bitwie pod Pęcicami (siostra 
Mariana Czujkowskiego ps. „Grom”, krewni Zbigniewa 
Arendarczyka ps. „Zajączek” i krewni Antoniego Wa-
żyńskiego ps. „Stefan”), Powstańcy Warszawscy (m.in. 
Sylwester Kominek ps. „Mścisław” – uczestnik boju 
pęcickiego, Stefan Pastewka ps. „Jurek” – żołnierz IV 
Obwodu Ochota AK, Wojciech Cygański ps. „Wojtek” 
ze Zgrupowania „Bartkiewicz” – mieszkaniec Nowej 
Wsi),  delegacje kombatanckie, przedstawiciele Wojska 
Polskiego i  służb mundurowych (Straż Pożarna z No-
wej Wsi), stowarzyszenia (lotnicze – Stowarzyszenie 
Lotników Polskich, Warszawski Klub Seniorów Lot-
nictwa, turystyczne – Oddział PTTK Warka), reprezen-
tanci samorządu wojewódzkiego, powiatowego i  gmin 
ościennych, delegacje sołectw,  przedstawiciele pry-
watnych firm.

Uczestnicy uroczystości na początku wysłuchali 
koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Bogu-
sława i Ryszarda Morków, byłych wybitnych solistów 
Opery Narodowej o sławie międzynarodowej. Moż-
na było usłyszeć „Szarą Piechotę”, „Dziś do Ciebie 
przyjść nie mogę”, „Sanitariuszkę Małgorzatkę” czy 
„Czuwaj wiaro”. Artystom towarzyszył zespół pod 
dyrekcją Bogny Dolińskiej. Zwieńczeniem występu 
były słowa wypowiedziane przez Bogusława Morkę: 
„Nie było waleczniejszego od Polaka w czasie II woj-
ny światowej i my musimy to w sercach mieć”. 

Następnie odbyła się msza polowa, którą celebrował 
proboszcz parafii w Pęcicach ks. Jacek Zbyszyński. 
W swoim kazaniu podkreślił fakt, że za miłość Orląt 
Pęcickich do Ojczyzny winniśmy im trwałą pamięć.

Pamięć o Orlętach Pęcickich

Ostatnią częścią 55. Rajdu „Po kamienistej drodze” 
był uroczysty apel poległych, prowadzony, jak co 
roku, przez płk. rezerwy Lecha Pietrzaka. Najpierw 
głos zabrał wiceprezes Oddziału Stołecznego PTTK 
Włodzimierz Majdewicz. Przypomniał historię Raj-
du „Po kamienistej drodze” oraz osoby zasłużone 
dla jego kultywowania: Krystynę Serwaczak i płk. 
Stanisława Książkiewicza. Kolejnym punktem pro-
gramu stało się wejście Orkiestry Reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego i kompanii honorowej. Wojskową 
asystę honorową wystawił w tym roku 38. Socha-
czewski Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrz-
nej im. Mjr. Feliksa Kozubowskiego. Po czym od-
śpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”.

Następnie odczytano listy od wójt gminy Micha-
łowice Małgorzaty Pacheckiej, starosty prusz-
kowskiego Krzysztofa Rymuzy i marszałka wo-
jewództwa mazowieckiego Adama Struzika. Pa-
ni wójt skierowała do obecnych na uroczystości 
m.in. takie słowa: „Oddając hołd tej bohaterskiej 

Reprezentacja młodzieży gminnej

Składanie kwiatów na grobie Krystyny Serwaczak
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młodzieży starajmy się ich ideały wcielać w ży-
cie także teraz, ponieważ walka z przemocą, złem 
nie kończy się nigdy. Naszym obowiązkiem jest 
budowanie takiej Polski, o jakiej marzyli, z jakiej 
byliby dumni. To teraz nasza największa odpo-
wiedzialność”.

Tradycją rajdową stało się wręczanie medali „Orzeł 
Pęcicki”. Są one przyznawane za kultywowanie 
w społeczeństwie, a szczególnie wśród młodzieży,  
pamięci o bitwie pęcickiej i Powstaniu Warszaw-
skim. Ceremonii  wręczenia medali dokonali: Wło-
dzimierz Majdewicz i Roman Żuchowski, kierownik 
Referatu Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Gmi-
ny Michałowice. Nagrodzeni to: Halina Grabowska 
(nauczycielka, opiekunka Izby Pamięci Walki IV 

Obwodu Ochota AK), Władysława Marcinkiewicz 
(przewodnicząca Zarządu Środowiska IV Obwodu 
Ochota AK), ksiądz Grzegorz Jasiński (były pro-
boszcz parafii pęcickiej, podkreślający, że wierność 
dziedzictwu Rzeczypospolitej to wierność Chrystu-
sowi i tradycjom ojczystym), Jerzy Pamrów (prezes 
Klubu PTTK „Varsovia” i wieloletni komandor Rajdu 
„Po kamienistej drodze”), Harcerski Krąg Seniorów 
im. Szarych Szeregów w Piastowie (opiekun Izby 
Pamięci ku czci harcerzy z Piastowa i powstańców 
poległych pod Pęcicami).

Najważniejszym elementem tej części uroczystości 
było odczytanie apelu poległych przygotowanego 
przez organizatorów imprezy we współpracy z Mi-
nisterstwem Obrony Narodowej. Apel został odczy-
tany przez ppor. Krzysztofa Jelonka ze wspomniane-
go 38. Sochaczewskiego Dywizjonu Zabezpieczenia 
Obrony Powietrznej. Po nim miała miejsce salwa ho-
norowa oraz składanie wieńców i wiązanek. Wśród 
wieńców na szczególną uwagę zasługuje ten od War-
szawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Jodła – pod-
stawa wiązanki – symbolizuje las, miejsce, gdzie 
mieli dozbroić się powstańcy z Ochoty. Powiewają-
ce biało-czerwone chorągwie to lokalizacja obozów 
powstańczych, do których zmierzali. Trawy i polne 
kwiaty z pęcickich pól – przez nie szli i w nich ginę-
li młodzi żołnierze. Przy rękojeści wieńca czerwony 
bandaż jako symbol przelanej krwi przez młodych 
harcerzy. Pomysł, kompozycja i wykonanie powyż-
szego wieńca należą do Romana Woźniaka z Pęcic 
Małych.

Po wysłuchaniu wiązanki pieśni powstańczych 
uczestnicy rajdu pęcickiego mieli możliwość skosz-
towania grochówki strażackiej. Podsumowaniem 
zaś głównych obchodów  stała się relacja telewizyj-
na w „Kurierze Mazowieckim” (https://warszawa.
tvp.pl/55040923/25072021). 

Na koniec podziękowania dla organizatorów 55. 
Rajdu „Po kamienistej drodze”: gminy Michałowi-
ce (wójt Małgorzata Pachecka oraz Referat Kultury 
i Spraw Społecznych), Oddziału Stołecznego PTTK 
w osobie Włodzimierza Majdewicza i Klubu PTTK 
„Varsovia” (Irena Cesarz, Ewa Woroszyło, Szymon 
Pamrów, Mirosław Pamrów) wraz z jego „młodzieżo-
wą sekcją” (Maksymilian i Wojciech Warmuzowie, 
Franciszek Majerowicz, Oskar Leszczyński, Adam 
Dziedzic, Jakub Michna, Konrad Kruczyk).  Serdecz-
nie zapraszamy za rok!

Daniel Wolborski
członek Klubu PTTK „Varsovia”Grób Honoraty Zawadzkiej (z tyłu)  

i Mirosława Włostowskiego (z przodu)
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55. Rajd "Po kamienistej drodze" odbył sie 25 lipca 
2021 r. 27 lipca 2021 r. w ramach obchodów 77. roczni-
cy bitwy pod Pęcicami, zostały złożone wieńce i zni-
cze na grobach poległych podczas walk pod Pęcicami 
oraz osób kultywujących pamięć o tym wydarzeniu. 
Jest to drugi taki objazd, a był on możliwy do zreali-
zowania dzięki współpracy Klubu PTTK „Varsovia” 
i gminy Michałowice. W skład delegacji weszli: czło-
nek Klubu PTTK „Varsovia” Daniel Wolborski oraz 
Franciszek Majerowicz, Oskar Leszczyński, Maksy-
milian Warmuz i Wojciech Warmuz, przedstawiciele 
młodzieży z gminy Michałowice. Delegacja złożyła 
wieńce na grobach na następujących cmentarzach:

Cmentarz na Żbikowie (Pruszków)

Krystyna Serwaczak (1930-2016) – urodziła się we 
Lwowie. Ukończyła szkołę średnią w Pruszkowie oraz 
rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim 
i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Była har-
cerką 3. Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej. W  1946 
r. brała udział w ekshumacji ciał żołnierzy poległych 
i zamordowanych w bitwie pod Pęcicami oraz w uro-
czystości poświęcenia Pomnika Mauzoleum, który po-
wstał jako symbol pamięci o nich. Krystyna Serwaczak 
przez większość swojego życia starała się skutecznie 
utrwalać pamięć o poległych, zamordowanych. W 1966 
r. powstał założony przez nią Klub Turystyczno-Kra-
joznawczy PTTK „Varsovia”. Klub ten już rok później 
zorganizował pierwszy Rajd „Po kamienistej drodze”. 
Pani Serwaczak zawsze dbała o dobre przygotowanie 
obchodów. Zmarła 28 października 2016 r. 

Cmentarz w Pruszkowie przy ulicy 
Komorowskiej

Honorata Zawadzka (1931-1944) – urodziła się 
w Pruszkowie. Działała jako łączniczka w Szarych 
Szeregach w VII Obwodzie AK „Obroża”, w 6. Rejonie 
„Helenów” (Pruszków). 

2 sierpnia 1944 r. została ciężko ranna w bitwie pod 
Pęcicami. Przetransportowano ją do szpitala na 
„Wrzesinie” w Pruszkowie. Zmarła dzień później, ma-
jąc zaledwie 13 lat.

Mirosław Włostowski ps. „Marlicz” (1928-1944) 
– urodził się 14 sierpnia 1928 r. w Warszawie. Był 
łącznikiem w VII Obwodzie Okręgu Warszawskiego 
AK „Obroża”, w 6. Rejonie „Helenów” (Pruszków). 
W trakcie bitwy pod Pęcicami 2 sierpnia 1944 r., po 
postrzale Honoraty Zawadzkiej, „Marlicz” pochylił 
się nad nią i otrzymał serię z karabinu w brzuch. 
Zmarł dzień później po przeprowadzonej operacji 
w szpitalu w Pruszkowie. Rodzina Mirosława dowie-
działa się o jego śmierci w liście napisanym przez 
pielęgniarkę po wojnie. 

Stefan Kowalski ps. „Jaroń” (1915-1979) – urodził 
się 2 sierpnia 1915 r. w Warszawie. W wieku 12 lat 
wstąpił do 1. Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej 
im. Stefana Czarnieckiego, która została później 
przemianowana na 14. Mazowiecką Drużynę Harce-
rzy. Po kilku latach został jej drużynowym. W 1936 
r. otrzymał stopień podharcmistrza. W latach 1934-
1936 odbył służbę wojskową w Korpusie Obrony 
Pogranicza. We wrześniu 1939 r. walczył jako plu-
tonowy w 13. pułku piechoty. Ranny w bitwie pod 
Mławą. W listopadzie 1939 r. współtworzył zalążki 
tajnego harcerstwa, czyli Szarych Szeregów, na tere-
nie Pruszkowa. Stefan Kowalski został komendan-
tem Hufca Szarych Szeregów o kryptonimie „Zielony 
Dąb”. W 1943 r. stanął na czele plutonu pruszkow-
sko-pęcickiego 1718. W tym czasie wielu harcerzy 
zagrożonych aresztowaniem znajdowało schronie-
nie w Pęcicach. Poszukiwany przez Gestapo Stefan 
„Jaroń” Kowalski pod nazwiskiem Zawrocki rów-
nież się tam ukrywał. W roku 1943 ukończył Zastęp-
czy Kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty 
„Agricola” i został awansowany na podporucznika. 
W czasie Powstania Warszawskiego jako dowód-
ca kompanii walczył w Zgrupowaniach „Leśnik” 
i „Radosław”. Przeszedł „piekło Starego Miasta”. Po 
Powstaniu był jeńcem Stalagu XI B Fallingbostel, 
później Oflagu X C Lübeck. Po zakończeniu wojny, 

Zwieńczenie 55.  
Rajdu „Po kamienistej drodze”
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w 1947 r. powrócił do Polski i podjął próbę odbudowy harcerstwa. 
Jego pseudonim z czasów okupacji stał się oficjalną częścią jego 
nazwiska. Od tamtego czasu występował jako Stefan Jaroń-Ko-
walski. Jego dalsza działalność w celu odbudowy harcerstwa była 
bardzo utrudniana przez władze komunistyczne. Ostatecznie zo-
stał uwięziony. Po odwilży w latach 1956-57 na krótki czas powró-
cił do spraw harcerskich. Ostatecznie z powodu przejęcia kontroli 
nad ZHP przez władze komunistyczne znalazł schronienie w PTTK. 
Był wiceprezesem Klubu PTTK „Varsovia” i współorganizatorem 
Rajdu „Po kamienistej drodze”. 22 lutego 1993 r. został patronem 
Klubu Turystyczno-Krajoznawczego „Varsovia”.  Zaś od roku 2012 
patronuje rondu u zbiegu ulicy Pęcickiej i al. Kasztanowej. Zmarł 
15 czerwca 1979 r.

Cmentarz Bródnowski w Warszawie

Eugeniusz Stefan Muszyński ps. „Michał” (1925-1944) – urodził 
się 3 stycznia 1925 r. Przed wojną skończył dwie klasy gimnazjum 
przy ul. Świętokrzyskiej. Podczas wojny pracował jako kierowca. Na-
leżał do IV Obwodu „Grzymała” (Ochota) Warszawskiego Okręgu AK. 
Poległ w bitwie pod Pęcicami. Ekshumowany w 1946 r. 

Eugeniusz Arendarczyk ps. „Płuciennik” (1899-1988) – urodził 
się 19 czerwca 1899 r. w Warszawie. W szkole Zgromadzenia Kupców 
w Warszawie uzyskał wykształcenie średnie. W 1918 r. wstąpił do 
Szkoły Podchorążych Kwatermistrzostwa. Po odbyciu służby woj-
skowej awansowany do stopnia podporucznika. W 1922 r. ożenił się 
ze Stanisławą z domu Pawluk, z którą doczekał się trzech synów.  
Z zawodu księgowy, a do 1944 r. pracował w biurze przedsiębior-
stwa „Wielkie Piece i Zakłady Ostrowieckie”. Podczas kampanii 
wrześniowej brał udział w walkach na terenie Wołynia. Podczas 
oblężenia Warszawy jego żona prowadziła kuchnię polową dla żoł-
nierzy z Batalionów Pracy. Po zakończeniu kampanii wrześniowej 
Eugeniusz Arendarczyk wrócił do Warszawy. W 1941 r. wstąpił do 
Związku Walki Zbrojnej (od 1942 r. będzie to Armia Krajowa) i stanął 
do walki w Zgrupowaniu „Konrad”. Przybrał pseudonim „Płucien-
nik”. Przez cały czas okupacji w jego domu prowadzone było taj-
ne nauczanie. Odbywały się tam również zbiórki żołnierzy AK oraz 
prowadzona była podchorążówka. W mieszkaniu Arendarczyków 
przechowywana była także broń. W czasie powstania Eugeniusz 
Arendarczyk pełnił funkcję zastępcy dowódcy plutonu 123 wcho-
dzącego w skład 12. kompanii Wojskowej Służby Ochrony Powsta-
nia. Po upadku powstania został internowany w obozie Sandbostel 
– Stalag X B, następnie w Lubece. W grudniu 1945 r., po powrocie 
do ojczyzny, włączył się od razu w proces odbudowy państwa. Pra-
cował w wydawnictwie „Czytelnik”, a później w przedsiębiorstwie 
„Ruch”. W 1964 r. odszedł  na emeryturę. Był miłośnikiem muzyki, 
w szczególności śpiewu chóralnego. Był członkiem chóru „Gloria” 
i Chóru Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa”. Z chórem przemierzył 
całą Europę, pracował również w Związku Muzycznym Towarzystw 
Śpiewaczych. W 1945 r. po odnalezieniu mogiły powstańców w Pę-

Eugeniusz Arendarczyk

Witold Arendarczyk

Stanisław Paweł Tymkiewicz
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Krystyna Serwaczak

Stefan Jaroń-Kowalski

Eugeniusz Stefan Muszyński

cicach i odnalezieniu również zwłok jego syna Zbigniewa, skon-
centrował się na doprowadzeniu w ramach powołanego Komitetu 
Rodzicielskiego do wybudowania Pomnika Mauzoleum. Przez cały 
czas zabiegał o uświęcenie tego miejsca i troszczył się o jego kon-
serwację. W 1976 r. nadano mu odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej. Zmarł 13 kwietnia 1988 r.

Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki) 
w Warszawie

Witold Arendarczyk ps. „Zygota” (1923-1995) – urodził się 29 
czerwca 1923 r. w Warszawie. Syn Eugeniusza Arendarczyka. Witold 
i jego o dwa lata młodszy brat Zbigniew Arendarczyk ps. „Zajączek” 
byli żołnierzami plutonu 405 w IV Obwodzie „Grzymała” (Ochota) 
Warszawskiego Okręgu AK. Zbigniew poległ podczas starcia oddzia-
łów powstańczych z Niemcami w Pęcicach. Witold, po przebyciu Pę-
cic, walczył dalej w ramach kompanii lotniczej por. „Lawy” (Tadeusz 
Gaworski) w szeregach Grupy „Kampinos”. Po zakończeniu wojny 
ożenił się z Zofią Godlewską ps. „Zosia”, która podczas powstania 
była sanitariuszką w batalionie „Zaręba-Piorun” na terenie Śródmie-
ścia Południe. Z zawodu był lekarzem (chirurgiem). Zmarł 20 stycz-
nia 1995 r. Wraz z nami wiązankę na grobie pana Witolda Arendar-
czyka złożyły jego dzieci: Ewa Komierowska i Tomasz Arendarczyk. 

Stanisław Paweł Tymkiewicz ps. „Michał” (1927-2013) – urodził 
się 25 stycznia 1927 r. w Warszawie. Walczył w 426. plutonie w 3. kom-
panii IV Obwodu „Grzymała” (Ochota) Warszawskiego Okręgu AK. 
Uczestnik bitwy pęcickiej. Po powstaniu do grudnia 1944 r. przeby-
wał w Zalesiu Górnym. Później przedostał się do rodziny do Biecza. 
W maju 1945 r. wrócił do Warszawy. Po wojnie przez wiele lat pełnił 
funkcję członka Zarządu Środowiska Żołnierzy AK IV Obwodu War-
szawa. Był badaczem, autorem książek o historii i oddziałach Ochoty 
w latach 1939-1944. Pełnił funkcję konsultanta ds. historycznych gry 
planszowej „Pęcice’44” autorstwa Macieja Nakoniecznika i Marka Ru-
dzińskiego, absolwentów Gimnazjum im. Marii Dąbrowskiej w Komo-
rowie. Zmarł 21 stycznia 2013 r.

Kazimierz Adam Graba-Łęcki ps. „Kazik” (1928-1944) – urodził 
się 27 października 1928 r. Jego ojcem był legionista, piłsudczyk i wi-
ceprezydent Warszawy, dr medycyny Wacław Graba-Łęcki. „Kazik” 
brał udział w konspiracji, walczył w  plutonie 400 IV Obwodu „Grzy-
mała” (Ochota) Warszawskiego Okręgu AK. Uczestnik bitwy pęcic-
kiej. Złapany i zamordowany przez Niemców na terenie parku pałaco-
wego w Pęcicach. Ekshumowany w 1946 r. (okazało się wtedy, że jego 
dłonie skrępowane były drutem kolczastym).

Kolejny raz mieliśmy okazję uczcić pamięć poległych w walce z oku-
pantem niemieckim o wolną Polskę. Dbanie o pamięć to patriotyczny 
obowiązek wszystkich Polaków.  

Wojciech Warmuz 
historyk, absolwent szkoły w Komorowie



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

WAŻNE TELEFONY

TELEFON ALARMOWY – 112

POLICJA – 997

Komisariat Policji 
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15 
tel.47 724 67 45 
(telefon czynny całodobowo)

Komenda Powiatowa 
47 724 62 13

STRAŻ POŻARNA – 998 
Państwowa Straż Pożarna Pruszków 
Telefon alarmowy  22 758 62 52

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

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ I SANITARNEJ 
Konserwacja sieci kanalizacyjnej 
Konsorcjum firm:  
Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, 05-090 Raszyn,  
ul. Słowikowskiego 62A i Marek Juchniewicz,  
02-777 Warszawa, ul. Romualda Gutta, nr 1, lok. 31. 
Awarie: 507-171-429, 22-720-33-97 (telefony całodobowe)
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

•  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Gminy Michałowice 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,  
05-816 Michałowice,  
tel. 22 758–27–93

• 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

•  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

•  Szkoła Podstawowa w Michałowicach 

tel. 22 723–86–21

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

•  Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa 
Herberta w Michałowicach 
ul. Raszyńska 34 
tel. 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  
im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie 
Kraszewskiego 3,  
tel. 22 350 96 35, fax. 22 350 91 19

Centrala: 22 350–91–91 oraz tonowo wybierając nr wewnętrzny:

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; 

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.

Telefony bezpośrednie:

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

Kasa Urzędu: 22 350-91-14  
(czynna pon. 9:15 - 17:30; wt. 8:15 - 16:30;  
śr. i czw. 8:15 - 15:30; pt. 8:15 - 13:30;  
w ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 12:00)

Rozliczanie faktur za wodę i kanalizację – 22 350–91–30

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze telefony
URZĄD POCZTOWY  
W MICHAŁOWICACH 
ul.  Raszyńska 34  
05-816 Michałowice-Osiedle
pon.: 14:00–20:00
wt.-śr.: 13:00–19:00
czw.-pt.: 09:30–15:30
sob.-niedz. Zamknięte

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.: nieczynne

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.: nieczynne

Urzędy pocztowe
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Historia Placu Odzyskania Wolności
Opowiadanie Zuzanny Orzeł, uczennicy Szkoły Podstawowej w Michałowi-
cach, nagrodzone w konkursie literackim.
Jest 21 marca 2121 roku, znajduję się na Placu Odzyskania Wolności. 
Staję z boku i przyglądam się uważnie mijającym mnie ludziom. Gdy-
bym miała opisać ich jednym słowem, byłoby to: szczęście. Widać, 
że są szczęśliwi. To, co zaskakuje, to to, że nikt nie idzie sam. Każdy 
ma kogoś obok siebie. Ludzie zbliżają się do pomnika Wspólnoty. 
Stoi na środku placu. Zwykły pomnik, jakich wiele w moich czasach. 
Jednak zauważam w nim coś ciekawego. Pomnik to sylwetki osób, 
które się do siebie uśmiechają. Ten uśmiech widać z daleka. 
– Dzień dobry. Zuzanna z JUTRO TV. Czy mogę zadać kilka pytań? 
– Dzień dobry, mam na imię Gigalena. 
– W jakim celu gromadzą się tu ludzie? 
– Gromadzimy się tu każdego roku – od 5 lat – świętując odzyskanie wol-
ności. 
– Wolności? Czy wcześniej byliście w niewoli? 
– Hm... tak można powiedzieć, że byliśmy w niewoli. 
– Co się wydarzyło? 
– Dawno temu, kiedy byłam małą dziewczynką, świat był podobny do tego dzisiejszego, ale z biegiem czasu to się zmieniło. 
Dzieci przestały się ze sobą spotykać, rodzice coraz mniej rozmawiali ze swoimi dziećmi, dziadkowie rzadko widywali rodziny, 
bo te nie miały dla nich czasu. 
– Dlaczego tak było? 
– Spodobała nam się technologia, możliwości telefonów komórkowych i świat Internetu. Ludzie byli przylepieni do urządzeń 
elektronicznych. Nawet nie zauważyliśmy, kiedy przestaliśmy rozmawiać z bliskimi. Technologia zaczęła zajmować ważne 
miejsce w naszym życiu: wirtualne rozmowy, pętle zakupowe, turnieje gier, lajkowanie na śniadanie czy magnesowy klik. 
– Co to lajkowanie na śniadanie? 
– Polegało to na tym, że podczas śniadania zamiast jeść albo rozmawiać z domownikami, łapaliśmy za telefony i wciąż coś 
musieliśmy lajkować. Robiliśmy to po to, by inni nas lubili. 
– A magnesowy klik, co to takiego? 
– Mój syn Księżycomir musiał klikać, sprawdzać, odbierać wiadomości. Nie mógł się skupić na niczym innym, bo cały czas 
klikał. Nie interesowało go wyjście na podwórko, bo jego klasa też klikała. Wszyscy znajomi klikali. 
– A pani, jego mama, nie widziała tego? 
– Niestety, mnie też wciągnął świat technologii. Klikałam, wpadłam w pętle zakupowe i wirtualne rozmowy. 
– Czy wszyscy byli zadowoleni z tej sytuacji? 
– Nie. To dzięki dzieciom świętujemy ten dzisiejszy dzień. To najmłodsze przedszkolaki stworzyły akcję „Wyciągnij rodzica”. 
Dzieci chowały telefony, psuły ładowarki, wkładały plastelinę do słuchawek i głośników, obklejały monitory naklejkami postaci 
z bajek, malowały farbami klawiatury i urządzały kąpiele myszkom komputerowym. 
– Oooo, pomysłowe dzieciaki. Jak zareagowaliście na tę akcję? 
– Na początku byliśmy rozzłoszczeni, ale po pewnym czasie zrozumieliśmy, że pochłonął nas świat elektroniki. Każdego dnia, 
próbowaliśmy na nowo spędzać czas ze sobą, odwiedzać bliskich. Nie zrezygnowaliśmy z urządzeń, ale nauczyliśmy się z nich 
mądrze korzystać. Internet daje nam wiele możliwości. To duże ułatwienie, ale trzeba uważać, by ten świat nas nie wciągnął. 
– To piękna historia. Dziękuję za rozmowę. 
Idę dalej. Przyglądam się radosnym dzieciom z hiperszybkimi pędzajkami (przypominające dawne rolki). Widzę rodziców 
z nowoczesnymi łapaczami wspomnień (kiedyś nazywanymi aparatami fotograficznymi). Z radośników płynie muzyka. I choć 
technologia jest tu obecna, to widać, że najważniejsi są ludzie. Niesamowite miejsce, aż żal opuszczać Plac Wolności.
 Dla Jutro TV relacjonowała Zuzanna Orzeł.
Zuzanna Orzeł uczennica Szkoły Podstawowej w Michałowicach, nagradzana w konkursach literackich – pisze opowiadania, 
robi ilustracje, a także tworzy coś z niczego. Ważni są dla niej ludzie i ich radość. Koleżance, która uwielbia konie, stworzyła 
od podstaw stadninę dla koni. Zadbała o każdy najdrobniejszy element, jak np. szczotkokopystka, którą sama zrobiła. Lubi 
tworzyć, zwłaszcza kiedy jej wyobraźnia jest niczym nieograniczona. Bardzo lubi śpiewać, więc kiedy ma możliwość, korzysta 
także z tego talentu.
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