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Spokojnych, radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia,

pełnych domowego ciepła i zapachu korzennych przypraw. 
Udanych spotkań z rodziną, 

a także z sąsiadami, 
z którymi tworzymy klimat życzliwości nie tylko od święta. 

Aby nasza wspólnota była ze sobą blisko
 i cieszyła się czasem spędzonym razem. 
Dobrego wypoczynku i wielu prezentów

 dla wszystkich mieszkańców piękniejącej gminy życzą:
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Małgorzata Pachecka, 

wójt gminy Michałowice
Beata Rycerska, 
przewodnicząca 

Rady Gminy Michałowice
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GMINA W RANKINGACH

Gmina Michałowice zajęła 2. miejsce w Polsce wśród 
wszystkich 2447 gmin i 2. miejsce wśród gmin wiej-
skich. Zestawienie obejmujące wszystkie polskie gmi-
ny oparto na 48 wskaźnikach składających się na su-
maryczny Wskaźnik Jakości Życia.

– Cieszę się, że w rankingu uwzględniono wskaź-
niki ważne dla naszych mieszkańców, takie jak 
te dotyczące środowiska naturalnego czy uwa-
runkowań społecznych – mówiła Małgorzata Pa-
checka. – Po tym etapie, kiedy zajmowaliśmy się 
podstawami, np. budowaliśmy wodociągi, zaczy-
namy skupiać się na aktywności i infrastrukturze 
społecznej. To świadczy o tym, że tak buduje się 
dobrostan. Bardzo dziękuję urzędnikom, samo-
rządowcom i mieszkańcom, bo nie ukrywajmy, że 
pracowaliśmy na ten wynik wspólnie przez ostat-
nie 30 lat! 

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej?

Ranking powstał dzięki badaniom jakości życia 
w każdej z 2477 gmin w Polsce. Opracowany został 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Przemysława Śleszyń-
skiego z Instytutu Geografi i i Przestrzennego Zago-
spodarowania Polskiej Akademii Nauk (PAN). 

– Kluczem do badania jakości życia jest różnorodność 
naszych potrzeb – wyjaśniał prof. Śleszyński podczas 

Gmina dobra do życia 
Gmina Michałowice jest drugim miejscem w Polsce z najlepszą jakością życia według prestiżowego 
rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do życia”.

„Jesteśmy 2. gminą z najlepszą jakością życia w Polsce!” – radni, sołtysi, mieszkańcy

267 Dywity 55,90 w B 12,3
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Źródło: opracowanie własne.
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Wyniki rankingu „Gmina dobra do życia” w gminach

Mapa gmin z najlepszą jakością życia według punktacji osiągniętej w rankingu. 
Najwięcej punktów - kolor ciemnoczerwony; najmniej - biały.  

Źródło: PAP
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GMINA W RANKINGACH

ceremonii wręczenia nagród. – Inne oczekiwania ma 
naukowiec, inne biznesmen, inne dziennikarz, a jesz-
cze inne rolnik. Trzeba było zatem przyjąć pewien 
wzorzec metodologiczny, który odzwierciedlałby te po-
trzeby dla jak najszerszej, ale zarazem chyba najważ-
niejszej, grupy społecznej. Przyjęliśmy 48 wskaźników 
i wybraliśmy je w autorski sposób, patrząc na kwestie 
ważne dla rodziny z dziećmi, która mieszka w niedale-
kim sąsiedztwie dziadków – mówił naukowiec.

Badanie jakości życia 
– 48 wskaźników

Wśród blisko pięćdziesięciu badanych wskaźników 
niezwykle istotne są te, na które niebagatelny wpływ 
mają działania samorządu lokalnego; zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty to w końcu podstawo-
we zadanie własne gminy. Ranking uwzględnia m.in. 
wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migra-
cyjno-osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastruk-
turę wodociągową, dostęp do środowiska naturalne-
go (zieleni), dostępność opieki zdrowotnej czy jakość 
oświaty na terenie gmin. Autor rankingu przyjrzał 
się ponadto obciążeniu demografi cznemu w samo-

rządach, infrastrukturze kulturalnej i dostępowi do 
Internetu. Do stworzenia rankingu posłużyły również 
mniej oczywiste wskaźniki, takie jak usłonecznienie 
czy klimatyczny bilans wodny.

Jeśli chcielibyśmy wyjaśnić działanie samorządów, 
najlepiej porównać je do naszych domów. Chcemy, że-
by nasze mieszkanie było wygodne, dawało nam wie-
le możliwości: na rozwój, wyciszenie, odpoczynek, 
poratowanie zdrowia czy rozrywkę – i samorządy to 
są nasze „większe domy”. Wskaźniki ujęte w rankin-
gu to sposób ich umeblowania – a wysokie noty ozna-
czają, że jest dobry według mieszkańców.

Wyniki rankingu

Czołówkę rankingu ogólnego zdominowały gminy 
położone w aglomeracji warszawskiej. Pierwsze miej-
sce zajęła gmina miejsko-wiejska Ożarów Mazowiec-
ki, drugie – wiejska Michałowice, trzecie natomiast 
– gmina wiejska Stare Babice. W sumie aż 10 na 20 
pierwszych gmin w zestawieniu znajduje się w pobli-
żu stolicy.

Honorowy patronat nad rankingiem objął Prezes Ra-
dy Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek 
Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia 
Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

Wójt Małgorzata Pachecka i sekretarz gminy Wojciech Grze-
niewski prezentująca nagrodę.



| Michałowice | listopad/grudzień 20216

Od 17 lat redakcja dziennika Rzeczpospolita ocenia 
dokonania lokalnych władz w  Polsce, pozwala wy-
łonić i  pokazać te samorządy, które najlepiej dbają 
o swój zrównoważony rozwój. 

W rankingu oceniane są dokonania władz lokalnych 
pod względem zrównoważonego rozwoju, a to właśnie 
taka polityka może pomóc miastom i gminom przetrwać 
najtrudniejsze czasy. Zrównoważony rozwój zakłada 
bowiem odpowiedzialne gospodarowanie istniejącymi 
zasobami w celu budowania trwałego rozwoju w obsza-
rze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

Gminy wiejskie

Tegoroczne wysokie miejsce w Rankingu Samorzą-
dów „Rzeczpospolitej” to ogromne wyróżnienie i sku-
teczna motywacja do dalszego rozwijania gminy Mi-
chałowice w kolejnych latach. Zajęliśmy 10. miejsce 
na 1523 gminy wiejskie.

Wysoka lokata gminy Michałowice oznacza, że wciąż 
jesteśmy liderem w prowadzeniu lokalnej polityki, 
gdyż ranking ocenia dotychczasowe dokonania i kon-
dycję gmin w wielu obszarach.

Metodologia – 50 wskaźników

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2021 to około 
50 wskaźników. Maksymalna liczba punktów, jaką 
można było uzyskać wynosiła 100 dla  gmin i  miast 
(dla miast na prawach powiatu to 102 punkty). 

1.    W kategorii „trwałość ekonomiczno-finansowa”  
(maksymalnie 30 pkt.) oceniane były wskaźniki do-
tyczące: zdolności samorządu do  zwiększania do-
chodów własnych (w tym z podatków) i korzystania 
z  zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności 
zarządzania finansami czy te dotyczące budowy po-
tencjału rozwojowego. 

2.    W kategorii „trwałość społeczna” (maksymalnie 
34 pkt.) oceniane były te  obszary działalności 
samorządów, które mają wpływ na jakość życia 
mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa 
obywatelskiego. Brano tu  pod uwagę zarówno 
„twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na 
usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekre-
acji, transportu publicznego), jak i mierzalne efek-
ty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłob-
kach czy  przedszkolach), ale też tzw. działania 
miękkie, których podjęcie nie wymagało dużych 
nakładów finansowych (np. budżet partycypacyj-
ny, współpraca z organizacjami pozarządowymi). 

3.    W kategorii „trwałość środowiskowa” (maksymal-
nie 26 lub 28 pkt.) kładziono nacisk na kwestie zwią-
zane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian 
klimatycznych. Samorządy wykazują się tu choćby 
w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wod-
no-ściekowej, czy redukcji emisji spalin i smogu. 

4.    W czwartej kategorii (maksymalnie 10 pkt.) spraw-
dzano jakość zarządzania urzędem, procesem 
uchwałodawczym oraz poziom współpracy mię-
dzy samorządami. 

1 z 10 - Laur dla  
najlepszych gmin
Gmina Michałowice znów w pierwszej „10" naj-
lepszych samorządów według Rankingu Samo-
rządów „Rzeczpospolitej”.

GMINA W RANKINGACH

26 października odbyła się uroczystość wręczenia nagród wy-
róźnionym gminom.
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Raport z placu budowy
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI 2021
GOSPODARKA KOMUNALNA

STAN NA 1 GRUDNIA 2021 R.

ROZBUDOWA UL. PRZYTOROWEJ 
W REGUŁACH WRAZ Z BUDOWĄ 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

UZYSKALIŚMY DECYZJĘ ZRID. REALIZACJA W 2022

ZAKOŃCZONO MAJ 2021 

ZAKOŃCZONO KWIECIEŃ 2021 

PLANOWANE ZAKOŃCZENIE GRUDZIEŃ 2021 

1,0 MLN ZŁ

PRZEBUDOWA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ WRAZ 
Z PRZYŁĄCZAMI W UL. WĄSKIEJ , 
ZAUŁEK I PARKOWEJ W PĘCICACH

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
I KANALIZACJI SANITARNEJ 
W DRODZE DOJAZDOWEJ DO 
UL. BRZOZOWEJ W NOWEJ WSI 
I W UL. KAMIEŃ POLNY W PĘCICACH 
MAŁYCH ORAZ ODCINKA SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. 
PRZEPIÓRKI W PĘCICACH MAŁYCH

0,54 MLN ZŁ

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
I KANALIZACJI SANITARNEJ 
W DRODZE DOJAZDOWEJ DO 
UL. STARA DROGA W KOMOROWIE 
–WSI, ODCINKA SIECI KANALIZACJI 
SANITARNEJ W UL. STARA DROGA 
W KOMOROWIE-WSI, DRODZE 
DOJAZDOWEJ DO UL. REGULSKIEJ 
W REGUŁACH, UL. RADOŚCI 
W MICHAŁOWICACH-WSI 
ORAZ BUDOWA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ W UL. RADOŚCI 
W MICHAŁOWICACH-WSI

PRZET
ARG

KOSZT
* 

PODPISA
NIE

     
  UMOWY

ROBOTY 

    W
 TO

KU
ZAKOŃCZONO

UWAGI

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
W UL. CZAPLI, UL. CHABROWEJ 
I UL. KĄKOLOWEJ W OPACZY 
KOLONII ORAZ ODCINKÓW SIECI 
WODOCIĄGOWEJ W DRODZE 
DOJAZDOWEJ DO UL. POLNEJ 
I GŁÓWNEJ W NOWEJ WSI

PLANOWANE ZAKOŃCZENIE GRUDZIEŃ 2021 

PLANOWANE ZAKOŃCZENIE GRUDZIEŃ 2021 
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
I KANALIZACJI SANITARNEJ 
W UL. REKREACYJNEJ W GRANICY

ODWIERT STUDNI GŁĘBINOWEJ 
NA DZ. NR EWID. 326 NA POTRZEBY 
STACJI UZDATNIANIA WODY 
W  PĘCICACH

ZAKOŃCZONO WRZESIEŃ 2021 

0,54 MLN ZŁ

0,68 MLN ZŁ

0,49 MLN ZŁ

0,28 MLN ZŁ

ZAKOŃCZONO LISTOPAD 2021 
MODERNIZACJA ZBIORNIKA 
RETENCYJNEGO W KOMOROWIE WSI 
PRZY UL. GŁÓWNEJ

5,3 MLN ZŁ

ZAKOŃCZONO CZERWIEC 2021

KANALIZACJA DESZCZOWA NA 
DZIAŁKACH O NR EWID. 628/13, 
628/1, 624, 616/11, 616/5 WRAZ 
Z ROZBIÓRKĄ ROWU POŁOŻONEGO 
NA DZIAŁCE NR EWID. 628/1 
W REGUŁACH GM. MICHAŁOWICE

1,30 MLN ZŁ

0,33 MLN ZŁ

BUDOWA ODWODNIENIA 
SKRZYŻOWANIA ULIC BERYLOWEJ 
I TURKUSOWEJ W KOMOROWIE

ZAKOŃCZONO MAJ 20210,26 MLN ZŁ

PĘCICE MAŁE ODWODNIENIE PLANOWANE ZAKOŃCZENIE KWIECIEŃ 2022 1,33 MLN ZŁ

PLANOWANE ZAKOŃCZENIE GRUDZIEŃ 2021MODERNIZACJA OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO - PRZETARG CZ. II 0,94 MLN ZŁ

BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ 
W UL. SOKOŁOWSKIEJ PLANOWANE ZAKOŃCZENIE GRUDZIEŃ 20210,28 MLN ZŁ

I część tabeli z listą modernizowanych dróg i oświetlenia ulicznego zaprezentowaliśmy w poprzednim biuletynie.
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Całoroczne piękno roślin 
w Michałowicach
Ulica Szkolna zamienia się w reprezentatywną aleję Michałowic z nasadzeniami roślin, które przez 
cały rok będą upiększać jej oblicze. 

Projekt zagospodarowania ulicy Szkolnej jest efek-
tem wspólnej dwuletniej współpracy mieszkańców 
gminy, wójt Małgorzaty Pacheckiej, referatu ochro-
ny środowiska oraz nas – lokalnych architektów 
krajobrazu z Komorowa. Projekt powstawał dzięki 
konsultacjom społecznym. W ramach prac odbył się 
spacer po ulicy Szkolnej oraz spotkanie z prezenta-
cją koncepcji zagospodarowania terenu. 

Reprezentacyjna aleja

Od samego początku najważniejszym aspek-
tem było uzyskanie reprezentacyjnego cha-
rakteru ulicy. Niezwykle szeroki pas zieleni 
po obu stronach ulicy dał nam możliwość 
wprowadzenia pięknej alei platanowej na 
całej długości ulicy. Drzewa dadzą nam 
również możliwość wytchnienia w cieniu 
w upalne dni. W pasie przy drodze zaprojek-
towano nasadzenia roślin o wysokości do 60 
cm. Chcieliśmy zagospodarować tę przestrzeń bez 
ograniczenia widoczności. Znajdują się tam rośliny 
zadarniające i kwitnące, posadzone w regularnych 
połaciach. W pasie za ścieżkami zaprojektowano 
liczne krzewy liściaste i iglaste oraz trawy ozdobne 

i byliny. Dobór gatunkowy został zaprojektowany 
tak, by rośliny płynnie się przenikały i zmieniały 
w ciągu roku. Nie stawiamy na powszechną monoto-
nię i monokulturę. Zieleń zaproponowana przy ulicy 
Szkolnej ma na celu fi ltrację zanieczyszczeń, regula-

Zaprezentowane rośliny można także hodować w przydomowych ogrodach Aleja platanów nada ulicy reprezentacyjny wygląd

Paulina Cegłowska
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Koszt nasadzeń 
roślin to 

754 704,00 zł. 

Montaż małej 
architektury 

wyniósł 110 175,28 zł.

cję temperatury powietrza, rozpraszanie hałasu, łagodzenie stresu, po-
prawę estetyki otoczenia i jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie 
różnorodności biologicznej. 

Dobór roślin 

Zaprojektowany dobór gatunkowy jest bardzo zróżnicowany z wielu 
względów. Przy wyborze roślin skupialiśmy się na bioróżnorodności 
oraz atrakcyjności wizualnej. 

Atrakcyjne cały rok:

Rośliny mają cieszyć oko przez cały rok. Nasadzenia mają na celu spój-
nie przenikać się i dopełniać. W doborze gatunkowym znajdują się 
krzewy kwitnące wczesną wiosną, bujne byliny i trawy ozdobne upięk-
szające otoczenie przez cały okres letni, jesienne krzewy przebarwia-
jące się w pięknej gamie kolorystycznej oraz zimozielone rośliny, które 
w najbardziej mroźnych miesiącach ozdabiać będą ulicę Szkolną. Przez 
cały rok będzie ciekawie. 

Bioróżnorodność, bo nie jesteśmy na tym 
świecie sami

W trosce o zwierzęta staraliśmy zapewnić się im dostęp do pokarmu 
i schronienia. Wybra-
liśmy liczne rośliny 
miododajne. Dlacze-
go? Zagrożeniem dla 
pszczół są monokul-
tury, gdyż nie mogą 
one żywić się tylko 
jednym gatunkiem 
roślin, tym bardziej, 
że okres ich kwitnie-
nia przy zastosowa-
niu jednego gatunku jest bardzo ograniczony. Liczne gatunki roślin 
miododajnych zapewniają możliwość zbierania nektaru pszczołom 
przez cały okres wiosenno-letni. Są to między innymi licencjonowane 
róże Roland Garos, które charakteryzują się wyjątkową odpornością na 
choroby i warunki miejskie, bardzo długim okresem kwitnienia. Róże 
uzupełnione są licznymi bylinami, które kwitną naprzemiennie przez 
całe lato, aż do późnej jesieni dając pszczołom dużą dawkę pokarmu. 
Krzewy liściaste i iglaste to pokarm i schronienie dla ptaków i gryzoni 
znajdujących się na terenie naszej gminy. Wszędzie widzimy tabliczki 
„Uwaga na jeże i wiewiórki". Jednak na pustym trawniku nie dajemy 
im możliwości schronienia i pożywienia, zmuszając je do dalszych wę-
drówek i wchodzenia na drogi. Dla jeża najważniejsze są krzewy – im 
bardziej różnorodne i gęste, tym lepiej, oraz roślinność zielna o zróżni-
cowanej wysokości.
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Rośliny miododajne - róża 'Roland Garros', szał-
wia, kocimiętka, przytacznik, jeżówka, rozchodnik, 
bodziszek 

Krzewy dające pokarm dla ptaków i schronie 
dla gryzoni: cis, dereń biały, porzeczka alpejska, 
ostrokrzew i kosodrzewina

Sezonowość

Krzewy atrakcyjne wczesną wiosną: forsycja po-
średnia, tawuła szara, pigwowiec pośredni

Krzewy atrakcyjne latem: hortensja bukietowa, 
licencjonowana róża 'Roland Garros', tawułka, je-
żówka, bodziszek, funkia, kocimiętka, rudbekia, 
Szałwia, Przytacznik, Rozplenica japońska, Miskant 
chiński, Lilak palibin 

Krzewy atrakcyjne jesienią: aster żeniszkowaty, 
rozplenica japońska, miskant chiński, pięknotka bo-
diniera, ognik, trzmielina oskrzydlona, irga pomarsz-
czona, jeżówka, rozchodnik

Krzewy atrakcyjne zimą: dereń biały, ostrokrzew, 
kosodrzewina, cis 

Rośliny do naszych ogrodów

Mamy nadzieję, że efekt naszych wspólnych prac 
stanie się inspiracją do wprowadzenia podob-
nych rozwiązań w Państwa ogrodach. Warto przy 
swoim domu stworzyć biologicznie zróżnicowany 
świat. 

Autorka jest architektem krajobrazu z biura 
projektowego MULTIPLANTA
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Nowa ścieżka rowerowa w Regułach

Gdzie dojedziemy nową ścieżką?

Wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy ul. 
Zieloną i al. Powstańców Warszawy prowadzi do budyn-
ku Urzędu Gminy oraz do centrum przesiadkowego 
WKD i autobusu, stacji roweru gminnego, a także do 
parkingów Parkuj i Jedź. W odległości ok. 50 m od ścieżki 
znajduje się stacja benzynowa z paczkomatem pralnio-
matem. W odległości ok. 150 m od ścieżki Zielona – al. 
Powstańców Warszawy powstała (w 2020 roku) ścieżka 
rowerowa po południowej stronie rzeki Raszynki do 
ul. Kasztanowej.  Ścieżka w ul. Kasztanowej tworzy połą-
czenie ze ścieżką rowerową w gminie Raszyn.

Długość ścieżki to ok. 915 m, natomiast szerokość mierzy 3 
m nawierzchni bitumicznej. Wykonano także kanał tech-
niczny o długości 986 m; miejsca odpoczynku wzdłuż 
ścieżki pieszo-rowerowej, na których ustawiono ławki 

i kosze na odpady; nasadzenia zieleni drogowej (humu-
sowanie z obsianiem mieszanką traw powierzchni zielo-
nych, przesadzenie drzew i ich pielęgnacja); elementy sta-
łej organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Plac zabaw w Regułach

Trwa wykończenie placu zabaw przy ścieżce rowerowej 
w al. Samorządu Terytorialnego. Miejsce zabaw dzieci to je-
den z pierwszych obiektów na terenie rekreacyjnym, który 
według wstępnych założeń i planów w kolejnych latach ma 
się poszerzać o nowe  atrakcje. Plac zabaw powstał na życze-
nie mieszkańców Reguł. Już teraz, w weekendy, przyciąga 
małych mieszkańców, którzy tłumnie oglądają nową atrak-
cję. Obecnie trwa etap wykończeniowy placu zabaw, a ofi -
cjalny odbiór inwestycji odbędzie się jeszcze w tym roku.  

W al. Samorządu Terytorialnego w Regułach wykonano ścieżkę pieszo-rowerową pomiędzy ul. Zielo-
ną i al. Powstańców Warszawy. Inwestycja objęła też wykonanie oświetlenia i placu zabaw. 

Nowa ścieżka rowerowa połączyła Reguły z innymi trasami rowerowymi w całej gminie

Koszt inwestycji to: 
1.389.900,00  mln zł

Koszt placu zabaw 
to: 500 tys. złotych
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Odnowiony zalew w Komorowie

Zakończyliśmy 2. etap modernizacji zalewu na Utracie. 
Ta duża inwestycja hydrotechniczna kosztowała 5,3 mln 
złotych. Jesteśmy także po konsultacjach z mieszkańcami 
w sprawie zagospodarowania terenu przy zalewie. 

Mieszkańcy znów mogą korzystać ze zbiornika w Komoro-
wie Wsi. W listopadzie udało się zakończyć trwający blisko 
rok remont obiektu przywracający jego walory użytkowe 
z czasu powstania na przełomie lat 80. i 90. XX w. Głównym 
etapem robót było usunięcie z czaszy zbiornika namułów 
w ilości ok. 24 tys. m3, co przy pojemności zbiornika ok. 54 
tys . m3 stanowi ponad 40%!

Realizacja inwestycji

W ramach robót odnowiono jaz, który piętrzy wodę, oraz 
mnich, którym wodę ze zbiornika można spuścić. Uszczel-
niono groblę boczną, aby jak najmniej wody przesączało się 
do rowu B, wyremontowanego w zeszłym roku. 

Remont zbiornika w Komorowie
Zakończyliśmy 2. etap modernizacji zalewu na Utracie. Ta duża inwestycja hydrotechniczna koszto-
wała 5,3 mln złotych. Jesteśmy także po konsultacjach z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania 
terenu przy zalewie.

1. Budowla wlotowa z kładką (zbliżenie fot. 1.); 2. Przewał (zbliżenie fot. 2.); 3. Grobla boczna; 4. Zapora czołowa; 5. Jaz (zbliżenie 
fot. 3.); 6. Mnich (upust denny).

Fot. 1. Budowla wlotowa z nową kładką

Fot. 2. Przewał

3
4

5

6

21
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Odnowiono przewał, który przez wielu mieszkańców 
nazywany jest „parkingiem”. Tak naprawdę jest to 
bardzo ważne urządzenie dla zbiornika, ponieważ 
umożliwia awaryjny zrzut wody w kontrolowany spo-
sób, np. podczas powodzi. Obok przewału na wlocie 
do zbiornika przebudowano kładkę. Pojawiły się no-
we budki dla ptaków i nietoperzy na drzewach wokół 
zbiornika. Na prawym brzegu zachowaliśmy stary 
drzewostan, który wpisał się w nowe ukształtowanie 
skarpy zbiornika. Na zaporze czołowej pomiędzy uli-
cą Główną a Dziką powstał betonowy chodnik, który 
wpisał się w nowe ukształtowanie.

Kolejne etapy rozwoju tego urokliwego miejsca to: za-
gospodarowanie terenów wokół zbiornika oraz budowa 
przepławki dla ryb, która jest aktualnie projektowana.

Okiem inżyniera

Zbiornik wodny w Komorowie Wsi jest zbiornikiem 
przepływowym, wykonanym na korycie rzeki Utraty. 
Zlokalizowany jest w kilometrach rzeki od 53+038 do 
53+407 wg ewidencji Wód Polskich. Na lewym brze-
gu zbiornika znajdują się zabudowania miejscowości 
Komorów Wieś, natomiast na prawym – miejscowości 

Pęcice Małe. Na lewym brzegu zbiornika bezpośred-
nio do zapory zbiornika dochodzi ul. Główna, nato-
miast na prawym – ul. Dzika.

Powierzchnia zalewu wynosi dziś 4,84 ha, normalny 
poziom piętrzenia na rzędnej 99,86 m n.p.m., pojem-
ność zbiornika 54050 m3, średnia głębokość 1,12  m. 
Długość zbiornika 345 m. Średnia szerokość 142 m. 
Maksymalna szerokość 220 m.  W dnie zbiornika zo-
stała wykonana kineta (koryto) o długości 320 m. Sze-
rokość dna kinety 2,0 m. Spadek dna 0,5 ‰. Głębo-
kość kinety 0,5 m.

Konsultacje z mieszkańcami

W 2022 r. planujemy wykonanie zagospodarowania 
terenu wokół zbiornika w Komorowie Wsi, w którym 
uwzględnimy uwagi mieszkańców zgłoszone pod-
czas konsultacji prowadzonych między czerwcem 
a sierpniem 2021 r. Wzięło w nich udział 440 osób [49 
na warsztatach w świetlicach wiejskich; 392 zdalnie 
i papierowo] – duże zainteresowanie sprawą otocze-
nia zbiornika świadczy o tym, że jest to ważne miejsce 
dla mieszkańców gminy Michałowice.

Złożono bardzo wiele propozycji, przy czym zwraca-
no uwagę, aby ograniczyć ingerencję człowieka w ten 
teren i pozostawić go dzikim, naturalnym. 

Jedno ze spotkań konsultacyjnych w sprawie zagospodarowa-
nia zbiornika w Komorowie Wsi

Fot. 3. Jaz

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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W tę koncepcję wpisują się następujące zgłoszone 
przez mieszkańców pomysły, które zwróciły naszą 
uwagę:

  plac zabaw przystosowany dla dzieci starszych 
(pow. 10 rż.) i modernizacja obecnego placu 
zabaw dla maluchów

  modernizacja skate-parku

  sensoryczny plac zabaw

  trawiaste boiska do siatkówki, badmintona, gry 
w bule

  miejsce wodowania kajaków i korzystania 
z zalewu przez kajakarzy w sposób rekreacyjny 
i okazjonalny

  zadrzewienia zacieniające rodzimymi gatunka-
mi drzew, dzikość roślinności, krzewy kwitnące 
oraz drzewa owocowe, niewielki park różany

  odtworzenie naturalnego ekosystemu bez 
sztucznego oświetlenia i betonu (wokół zalewu), 
zachowanie naturalnej doliny rzecznej

  dydaktyczna hydroturbina przy przepławce dla 
ryb

  niewielki pomost i teren dla wędkarzy, natural-
ne miejsce spacerów

  ścieżka dookoła zalewu z materiału naturalnego 

  estetyczne kosze na śmieci i psie sprawki, sto-
jaki rowerowe i mała architektura wypoczynko-
wa (ławki) z dala od domów

  betonowa ścieżka po grobli czołowej

  nasadzenie wysokich drzew, które przesłonią 
wysoką zabudowę prawego brzegu (ul. Dzikiej)

  obsadzenie parkingu samochodowego żywo-
płotem

Ścieżka petrograficzna

Wokół zalewu na Utracie da się zauważyć głazy narzutowe 
w różnych rozmiarach. Rozpoczęliśmy przygotowania do 
wykonania edukacyjnej ścieżki petrograficznej, w której 
uwzględnimy głazy na terenie naszej gminy. Do współ-
pracy zaprosiliśmy ekspertkę z dziedziny geologii i miło-
śniczkę głazów narzutowych profesor UJK dr hab. Marię 
Górską-Zabielską. Dzięki jej badaniom dowiemy się m.in. 
skąd pochodzą głazy narzutowe w naszej gminie, jaka jest 
ich historia, a także kontekst lokalny. Poznamy też infor-
macje o życiu głazów – od momentu kiedy skrystalizowały 
się z płynnej magmy, przez ich wędrówkę z lodowcami do 
naszej okolicy aż do czasów ich „starości”, czyli etapu wie-
trzenia. 

WYDARZENIA

Fajfy – gminne potańcówki dla seniorów w Regułach. 
16 listopada 2021 r.
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Inwestycję zrealizowała firma GÓR-BUD Grzegorz 
Górski z siedzibą w  Górkach-Grubakach, 07-120 Ko-
rytnica. Przebudowa odcinka o długości 397 m zakoń-
czyła się w sierpniu 2021 r. 

Wykonano podbudowę i nawierzchnię jezdni o sze-
rokości od 5,50 m (w tym pasy ruchu 2 x 2,50 m oraz 
ściek przykrawężnikowy 2 x 0,25 m); odwodnienie 
odcinka od ul. Waldemara do torowiska WKD, zjazdy 
indywidualne o zmiennej szerokości; chodniki do ist-

niejących wejść na posesje; plac do zawracania samo-
chodów o promieniu 6,0 m; skrzyżowania z ulicami 
bocznymi; skrzyżowania wyniesione; zatoki postojo-
we do parkowania prostopadłego; kanalizację desz-
czową z rur PVC; kanał technologiczny z rur RHDPEp 
160 mm wraz ze studniami o łącznej długości 375,00 
m oraz zieleńce.

Inwestycję zrealizowano w ramach zadania „Przebudo-
wa ul. Ryszarda w Komorowie wraz z odwodnieniem”. 

Przebudowa ul. Ryszarda 
w Komorowie
Zakończono inwestycję w ul. Ryszarda w Komorowie. Jej całkowity koszt wyniósł 1.228.413,24 zł.

WYDARZENIA

Europejski Dzień Seniora 
Pensjonariuszy Dziennego Domu Seniora odwiedziły przedszkolaki z Michałowic (20 października).
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Leniwe wody Utraty niosą ze sobą opowieść o trzech przyjaciołach, z których każdy jest inny, ale 
każdy nosi w sobie to samo pragnienie szczęścia. 

Stary Młyn miele w swych żarnach zboże, które prze-
mienia się w mąkę, woda wpada do stawu, staw prze-
mienia się w grób dla jednego z przyjaciół, drugi umie-
ra nieco wcześniej, sam nie wiedząc czy z jadu pająka 
czy smutnego serca, a trzeci z druhów, który patrzył 
na ich mocowanie się z życiem, uchodzi gdzieś daleko, 
gdzie pachną stokrotki, a stoły uginają się pod cięża-
rem srebrnych talerzy i kryształowych kieliszków.

Czyżby…?

Czyżby to wszystko było takie proste i do bólu przewidy-
walne - pyta Iwaszkiewicz - i nie daje odpowiedzi. Daje za 

to wskazówki, a poza tym rzuca w nas słowem jak kamie-
niem. Ten zapada w nas i ciąży w sercu. A serce zaczyna 
w nas gadać o Julku, Karolu i Desmondzie; o ich marze-
niach, lękach i tęsknocie, wreszcie o tym pięknie, jakie 
ma w sobie świat, zwłaszcza o zachodzie, kiedy wszystkie 
zapachy pragną ułożyć się z bohaterami do snu.

Ale ten sen nie jest zwyczajny, jak nie jest zwyczaj-
ny folwark otoczony koniczyną w Krzywiźnie, czy 
rosnące tam jabłonki, bzy, trzciny, a nawet lebioda. 
Wszystko w tym miejscu jest poezją, która sączy 
się spod palców Julka, ust Desmoda i rozmarzonej 
tęsknoty Karola. Każdy z bohaterów, patrząc na 
niebo, pyta czy ludzki los jest naprawdę wpisany 
w koleje nieodgadnionych zdarzeń; czy każdy czło-

MŁYN NAD UTRATĄ

Młyn nad Utratą

„MŁYN NAD UTRATĄ”

Leniwe wody Utraty niosą ze sobą opowieść o trzech 
przyjaciołach, z których każdy jest inny, ale każdy nosi 
w sobie to samo pragnienie szczęścia. 

Stary Młyn miele na swych żarnach zboże, które 
przemienia się w mąkę, woda wpada do stawu, staw 
przemienia się w grób dla jednego z przyjaciół, drugi 
umiera nieco wcześniej, sam nie wiedząc czy z jadu 
pająka czy smutnego serca, a trzeci z druhów, który 
patrzył na ich mocowanie się z życiem, uchodzi gdzieś 
daleko, gdzie pachną stokrotki, a stoły uginają się pod 
ciężarem srebrnych talerzy i kryształowych kieliszków.
Czyżby…?

Czyżby to wszystko było takie proste i do bólu 
przewidywalne -  pyta Iwaszkiewicz -  i nie daje odpowiedzi. 
Daje za to wskazówki, a poza tym rzuca w nas słowem 
jak kamieniem. Ten zapada w nas i ciąży w sercu. A serce 
zaczyna w nas gadać o Julku, Karolu i Desmondzie; o ich 
marzeniach, lękach i tęsknocie, wreszcie o tym pięknie, 
jakie ma w sobie świat zwłaszcza zachodzie, kiedy 
wszystkie zapachy pragną ułożyć się z bohaterami do snu.

Ale ten sen nie jest zwyczajny, jak nie jest zwyczajny 
folwark otoczony koniczyną w Krzywiźnie, czy rosnące 
tam jabłonki, bzy, trzciny, a nawet lebioda. Wszystko 
w tym miejscu jest poezją, która sączy się spod palców 
Julka, ust Desmoda i rozmarzonej tęsknoty Karola. Każdy 
z bohaterów, patrząc na niebo, pyta czy ludzki los jest 
naprawdę wpisany w koleje nieodgadnionych zdarzeń?; 
czy każdy człowiek rzeczywiście jest indywidualnością czy 
może raczej powtarzalną cząstką otaczającego świata? 
A w tym świecie czy prawdę o sobie można znaleźć 
zapisaną na płatkach róży, czy raczej…? I wreszcie: czy 
można w tym świecie spotkać świętego? 

Świętym miał być Julek. Tak myśleli o nim inni i on sam też 

tak o sobie po cichu myślał, aż do chwili, gdy stanął oko w 
oko z prawdziwą świętością, jaką jest miłość i już nie chciał 
być świętym. Karol, którego Julek w imię swej miłości 
odrzucił, podobnie jak księdza, modlitwę, spowiedź 
i sakramenty, spostrzegł w tym geście bezradny krzyk 
duszy, któremu ustąpił. Wyjechał więc w daleką podróż, 
ale nie zagłuszył nią niepokoju, podobnie jak Desmond, 
który recytując w kilku językach poezję, wciąż nie potrafił 
znaleźć słów, którymi mógłby wypowiedzieć swą duszę. 
Czarną duszę czy białą? – pytali miejscowi, patrząc na 
jego czarną skórę i czarne oczy, i wsłuchując się w smutny 
angielski akcent. 

Życie toczyło się powoli, pory roku przemijały, a wraz 
z nimi namiętność pani młynarzowej do Julka, ale nie 
jego do niej. Ona była powietrzem, którego potrzebował 
i spokojem, którego szukał od chwili, gdy pojawił się przed 
białym domem Karola w Krzywiźnie.

Wreszcie ciężkie młyńskie koło zastygło, a na gładkiej 
powierzchni Utraty pojawiło się przeznaczenie. Czy 
Julka naprawdę ugryzł pająk? Czy to raczej cierń tarniny 
skaleczył nie tylko palec, lecz także serce chłopca? I czy 
musimy to rzeczywiście wiedzieć? – zagląda nam w oczy 
Iwaszkiewicz. A my pod siłą jego spojrzenia spuszczamy 
wzrok i zagłębiamy się wraz z Karolem w lodowatą toń 
wody, a kiedy podnosimy oczy, na brzegu stoi Desmond, 
a wraz z nim wszyscy nasi dalsi i bliżsi krewni, wszyscy 
święci, wszystkie kochanki, kucharki, księża, chłopcy 
na posyłki i niedawni mężowie. Są wszyscy. Tylko my 
w tej chwili uroczystej śmierci jesteśmy sami. Sami ze 
swoim życiem, z jego miłością i poezją, którą staraliśmy 
się wypełnić każdą chwilę. W gruncie rzeczy – mówi do 
nas Iwaszkiewicz wychodząc z głębiny – w życiu i śmierci 
chodzi o poezję.

l Autorka: dr hab. Iwona Rusek 
-Uniwersytet w Białymstoku

l Grafika: „Młyn nad Utratą” - Andrzej Pilich

l Jarosław Iwaszkiewicz (1894-1980)
- „Młyn nad Utratą” wydanie pierwsze 
Gebethner i Wolff, 1936 .

l Ekranizacja (1984) - serial fabularny 
(odcinek pierwszy) „Trzy młyny”, reżyseria 
Jerzy Domaradzki.

Jarosław Iwaszkiewicz (1894-1980)

Iwona Rusek

Grafi ka „Młyn nad Utratą”. Autor: Andrzej Pilich



Michałowice | listopad/grudzień 2021 | 17

wiek rzeczywiście jest indywidualnością, czy może 
raczej powtarzalną cząstką otaczającego świata? 
A w tym świecie, czy prawdę o sobie można znaleźć 
zapisaną na płatkach róży, czy raczej…? I wreszcie: 
czy można w tym świecie spotkać świętego? 

Świętym miał być Julek. Tak myśleli o nim inni i on 
sam też tak o sobie po cichu myślał, aż do chwili, gdy 
stanął oko w oko z prawdziwą świętością, jaką jest mi-
łość i już nie chciał być świętym. Karol, którego Julek 
w imię swej miłości odrzucił, podobnie jak księdza, 
modlitwę, spowiedź i sakramenty, spostrzegł w tym 
geście bezradny krzyk duszy, któremu ustąpił. Wyje-
chał więc w daleką podróż, ale nie zagłuszył nią nie-
pokoju, podobnie jak Desmond, który recytując w kil-
ku językach poezję, wciąż nie potrafił znaleźć słów, 
którymi mógłby wypowiedzieć swą duszę. Czarną 
duszę czy białą? – pytali miejscowi, patrząc na jego 
czarną skórę i czarne oczy, i wsłuchując się w smutny 
angielski akcent. 

Życie toczyło się powoli, pory roku przemijały, a wraz 
a nimi namiętność pani młynarzowej do Julka, ale nie 
jego do niej. Ona była powietrzem, którego potrzebo-

wał i spokojem, którego szukał od chwili, gdy pojawił 
się przed białym domem Karola w Krzywiźnie.

Wreszcie ciężkie młyńskie koło zastygło, a na gładkiej 
powierzchni Utraty pojawiło się przeznaczenie. Czy 
Julka naprawdę ugryzł pająk? Czy to raczej cierń tar-
niny skaleczył nie tylko palec, lecz także serce chłop-
ca? I czy musimy to rzeczywiście wiedzieć? – zagląda 
nam w oczy Iwaszkiewicz. A my pod siłą jego spojrze-
nia spuszczamy wzrok i zagłębiamy się wraz z Karo-
lem w lodowatą toń wody, a kiedy podnosimy oczy, na 
brzegu stoi Desmond, a wraz z nim wszyscy nasi dalsi 
i bliżsi krewni, wszyscy święci, wszystkie kochanki, 
kucharki, księża, chłopcy na posyłki i niedawni mężo-
wie. Są wszyscy. Tylko my w tej chwili uroczystej śmier-
ci jesteśmy sami. Sami ze swoim życiem, z jego miłością 
i poezją, którą staraliśmy się wypełnić każdą chwilę. 
W gruncie rzeczy – mówi do nas Iwaszkiewicz wycho-
dząc z głębiny – w życiu i śmierci chodzi o poezję. 

dr hab. Iwona Rusek,  
literaturoznawczyni  

z Uniwersytetu w Białymstoku

MŁYN NAD UTRATĄ
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Cmentarz w Pęcicach

Cmentarz w Komorowie

1 listopada Cmentarze z lotu ptaka 
„Najważniejsze we wspomnieniach jest to,  żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać.”
 Terry Prachett
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Pomnik Mauzoleum w Pęcicach

Cmentarz w Michałowicach
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Święto Niepodległości to idealna okazja, aby uświado-
mić sobie czym jest patriotyzm. – Patriotyzm to zna-
czy miłość. Patriota to znaczy dobry człowiek. Praw-
dziwy patriotyzm nie może prowadzić do nienawiści. 
Jeśli ktoś z powodów patriotycznych kogoś nienawi-
dzi to znaczy, że w ogóle nie rozumnie czym jest pa-
triotyzm – mówił w trakcie homilii ks. prof. dr. hab. 
Tomasz Stępień, który w kościele Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Michałowicach koncelebro-
wał uroczystą mszę św. w intencji Ojczyzny. 

Po mszy św., która rozpoczynała gminne obchody 
Święta Niepodległości A.D. 2021, kościół w  Michało-
wicach gościł znakomitych artystów, którzy uświet-
nili koncert „Najjaśniejsza w  Koronie”. To podniosłe 
wydarzenie wypełniły pieśni patriotyczne w  wyko-
naniu wyjątkowego duetu operowego Grażyny Mąd-
roch – sopran koloraturowy i  Ryszarda Morki – bas 
oraz aktorów teatru Buffo Sylwii Przetak i Kamila Zię-
by, którym akompaniowała kierowana przez Adama 
Sychowskiego orkiestra kameralna Intermezzo. Kon-
cert poprowadziła i wzbogaciła utworami literackimi 

Teresa Siewierska – aktorka estradowa.

Po koncercie, w  trakcie którego nie  brakowało oka-
zji do wspólnego śpiewania, na mieszkańców naszej 
gminy czekała słodka niespodzianka w postaci rogali 
świętomarcińskich i ciepłych napojów.  

Tak ważne święto, jakim bez wątpienia jest 11 listopa-
da, to także okazja do wspólnego i radosnego święto-
wania. Wielu mieszkańców gminy postanowiło tego 
dnia wspólnie świętować na placu Ignacego Paderew-
skiego w Komorowie, gdzie odbywał się piknik histo-
ryczno-patriotyczny „Komorowski wehikuł czasu”. 
Współorganizatorami pikniku były: Zarząd Osiedla 
Komorów, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Ko-
morów i Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Ko-
morowa”.

Atrakcje przygotowane przez  organizatorów wprost 
nawiązywały do wydarzeń z czasów odzyskania nie-
podległości, a do Komorowa osobiście przybyli: mar-
szałek Józef Piłsudski i Ignacy Jan Paderewski, który 
na placu swojego imienia wraz z marszałkiem i miesz-

Msza święta w intencji Ojczyzny, koncert „Najjaśniejsza w Koronie”, niepodległościowy piknik histo-
ryczny, wspólne tańczenie poloneza oraz pokaz kawalerii to wydarzenia, w trakcie których miesz-
kańcy naszej gminy świętowali 103. rocznicę odzyskania niepodległości.
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kańcami gminy ubranymi w stroje z epo-
ki wspólnie odtańczyli poloneza.  

Przyjazd twórców niepodległości nie był 
tego dnia jedynym ekscytującym mo-
mentem na pikniku. Bez wątpienia do te-
go miana można zaliczyć również pokaz 
kawalerii, który z ogromnym zaciekawie-
niem podziwiała zgromadzona publicz-
ność. 

Oczywiście na pikniku nie zabrakło rów-
nież okazji do wspólnego śpiewania pie-
śni patriotycznych, a także sprawdzenia 
wiedzy z  historii Rzeczypospolitej Pol-
skiej w kole fortuny, gdzie m.in. czekały 
historyczne upominki.

I choć czwartkowe popołudnie było dość 
chłodne, to jednak atmosfera na pikni-
ku w  Komorowie była ciepła i  rodzinna, 
czym wprowadzała mieszkańców gminy 
w świetny nastrój. Tak jak rogaliki świę-
tomarcińskie i gorąca herbata.
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Świąteczny kiermasz  
i Moto Mikołaje
W niedzielę przed mikołajkami wspólnie cieszyliśmy się 
nadchodzącymi świętami. 

5 grudnia – to był udany dzień. Spadł śnieg, a w 
przydomowych ogrodach ku radości dzieci powstały 
pierwsze tej zimy bałwany.  

Tyle dobrego, miłego się wydarzyło. Już od rana wy-
startowaliśmy z Mikołajkowym Turniejem Ping-Ponga 
(to już 16. edycja. Brawo UKS Komorów!). W sali obok 
ćwiczyli monocykliści. Piłka była jeszcze w grze, kie-
dy ruszyli Moto Mikołaje. 

Odwiedzili 11 miejsc z gminie, wszędzie mile witani, 
pozdrawiani w drodze przez kierowców, częstowani 
przysmakami przez koła gospodyń wiejskich (dzię-
kujemy Kołu Kobiet Kreatywnych Suchy Las i Kołu 
Gospodyń Wiejskich „Pęciczanki”) oraz bardzo wy-
czekiwani przez dzieci! Motocykle były ozdobione 
świątecznymi dekoracjami, a sakwy pełne słodyczy. 

Magia świąt!

W Komorowie – impreza plenerowa „Magia Świąt” na 
pl. Markowiczów organizowana przez Zarząd Osiedla 
Komorów i Dziewczyny z Komorowa – Koło Gospodyń 
Wiejskich oraz warsztaty tworzenia ozdób świątecznych. 

Od godz. 12 przed urzędem gminy mieliśmy przyjem-
ność gościć na kiermaszu lokalnych rzemieślników 
oraz mieszkańców, którzy przyszli zaopatrzyć się 
w świąteczne prezenty. 

W imieniu wystawców dziękujemy za tak wiele zawartych 
transakcji! Na pewno prezenty ucieszą obdarowanych. 

W kiermaszu uczestniczyły też klasy z naszych szkół. 
Uczniowie zbierali na różne cele, także na Szlachetną 
Paczkę. 

Rozdaliśmy prezenty dzieciom, które brały udział w kon-
kursie na gminną kartkę świąteczną. Każdy, mały czy 
duży, mógł zrobić zdjęcie z prawdziwym Mikołajem. 

– Po odstaniu w długiej kolejce zrobiłyśmy więc 
wspólne z panią przewodniczącą Beatą Rycerską – 

mówi Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice. 
– To był dobry dzień. Oby takich jak najwięcej. Wspól-
nie spędzonego dobrego czasu. Na pewno w przyszło-
ści będziemy chcieli powtórzyć świąteczny kiermasz 
i wszystkie atrakcje. Wszystkim, którzy sprawili, że 
ten dzień był taki wyjątkowy, gorąco dziękuję.

Wójt Małgorzata Pachecka i przewodnicząca Rady Gminy Beata 
Rycerska: „To nasze trzecie świąteczne zdjęcie!”.
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Tydzień Pracownika Socjalnego 
i GOPS
Na niedzielę 21 listopada przypadał Dzień Pracownika Socjalnego. My świętowaliśmy z tego powodu 
cały tydzień – bo wszystkim pracownikom socjalnym i GOPS w naszej gminie należą się wielkie po-
dziękowania i brawa!

Spotkania Małgorzaty Pacheckiej, wójt gminy, z pracow-
nikami GOPS-u  odbyły się 22 listopada br. w  Urzędzie 
Gminy Michałowice oraz w Dziennym Domu Seniora.

– Wyrazy uznania i podziękowania za Państwa pra-
cę – tę codzienną, wytrwałą i niesioną z uśmiechem 
– mówiła Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michało-
wice, podczas uroczystości wręczenia pracownikom 
socjalnym i GOPS wyróżnień za pracę na rzecz lokal-
nej społeczności. – Jesteście najlepszą częścią samo-
rządu. Pomagając potrzebującym okazujecie im soli-
darność, a przecież to właśnie ona jest istotą gminnej 
wspólnoty. Robicie co do Was należy i jeszcze więcej. 
Bardzo dziękujemy! 

Działania GOPS w gminie 
Michałowice

W naszej gminie działania GOPS są szeroko zakro-
jone i realizowane z ogromnym oddaniem i wrażli-

wością przez pracowników. Za najważniejsze z nich 
uznajemy:

  Pracę socjalną realizowaną przez pracowników 
socjalnych (pracownicy socjalni + asystent rodzi-
ny, opiekunowie w miejscu zamieszkania, opieku-
nowie w DDS, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, 
wychowawcy w PWD)

  Klub Mam – realizowany w ramach grupowej pra-
cy socjalnej

  Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – re-
alizowane przez opiekunów

  Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamiesz-
kania 

  Całodobowe usługi opieki wytchnieniowej w miesz-
kaniu wytchnieniowym (działanie uruchomione 
w połowie 2021 r.)

  Teleopieka – próba wdrożenia teleopasek dla se-
niorów (nowa inicjatywa) 

Uroczystość wręczenia podziękowań dla pracowników socjalnych w Dziennym Domu Seniora
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  Prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyj-
no-wspomagającego (nowa inicjatywa 2021)

  Prowadzenie PWD – Placówki Wsparcia Dzienne-
go

  Prowadzenie DDS – Dziennego Domu Seniora

 Realizację usługi asystenta rodziny

  Realizację poradnictwa zawodowego coachingu 
zawodowego oraz gminnych programów profilak-
tyki alkoholowej i narkotykowej

  Prowadzenie Poradnictwa Specjalistycznego i Punk-
tu Informacyjno-Konsultacyjnego

  Realizację programu profilaktycznego w szkołach 
na terenie gminy

  Realizację grupy rozwojowej Bliżej Siebie (nowa 
inicjatywa jesień 2021)

  Prowadzenie Akademii Uważna Rodzina (nowa 
inicjatywa jesień 2021)

  Warsztaty umiejętności wychowawczych dla ro-
dziców i wychowawców

  Kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży

  Konsultacje dla nauczycieli w szkołach (nowa ini-
cjatywa jesień 2021)

  Podejmowanie działań o cha-
rakterze akcyjnym i organizacja 
wydarzeń okolicznościowych, 
np. kartka dla seniora, Miko-
łajkowa Niespodzianka, zbiórki 
żywności 

  Monitoring potrzeb osób będą-
cych w izolacji i kwarantannie 
(gdy tylko otrzymamy infor-
mację od sanepidu, co czasem 
dzieje się niestety zbyt wolno).

Szczególne podziękowania skła-
damy dyrektorce GOPS Iwonie Ra-
dzimirskiej, niezastąpionej dzia-
łaczce, której energia czyni nasz 
świat lepszym. 

Historie pracowników socjalnych

W ramach Tygodnia Pracownika Socjalnego na stro-
nie gminy opublikowaliśmy wywiad z Iwoną Ra-
dzimirską, a także autorskie historie pracowników 
socjalnych. Zachęcamy do ich przeczytania. Poniżej 
prezentujemy wybrane fragmenty ich opowieści. 

Iwona Radzimirska, dyrektor GOPS: Posiadamy 
różne formy wsparcia w zależności od potrzeby. Są 
mieszkańcy, którzy przyjmują tę pomoc i zmieniają 
swoje życie w konsekwencji tych działań. Dla mnie 
właśnie te nieekonomiczne działania mają najwięk-
szą wagę. I cieszę się, że pracuję w takiej gminie, któ-
ra daje tak duże możliwości rozwijania tych działań. 
Mamy środki na pomoc społeczną i jest aktywność 
w rozwijaniu nowych form pomocy, które pozwalają 
realnie wspierać różne grupy.

Paulina Jasińska, pracownik socjalny: Drugi 
człowiek daje mi siłę. Trzeba lubić ludzi, żeby czuć, 

że jest się na właściwym miejscu. Tak właśnie czuję 
się ja.

Marek Piątkowski, pracownik socjalny: Trze-
ba spróbować (przynajmniej minimalnie i  na ile 
to możliwe) wejść w  cudze buty bez pochopnego 
oceniania i  szufladkowania, jak w  piosence Kory 
Jackowskiej „Szare miraże”. Niezależnie jak dobra 
i  dopracowana jest oferta pomocy, ostatnie słowo 
zawsze należy do klienta. To jego życie i  jego de-
cyzje, to on ponosi konsekwencje swoich wyborów. 
Jesteśmy swoistym „zaworem bezpieczeństwa” 
w systemie. 

Michał Dzierzba, pracownik socjalny: Nic nie za-
stąpi dobrych słów podziękowania od osób, którym 
pomogłem. Tej świadomości, że swoimi działaniami 
uczyniłem czyjś dzień lepszym.  Że ten dzień może 
być dla niej krokiem naprzód.
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Fundusz sołecki i osiedlowy 
na 2022 r.
W przyszłorocznym budżecie gminy zaplanowaliśmy 
na fundusz sołecki i osiedlowy rekordową kwotę – 
936 000 zł. To więcej o 8% w stosunku do 2021 roku. 

Pieniędzy w funduszach sołeckich przybywa z roku 
na rok. W ciągu ostatnich pięciu lat (od 2018 r.) wyso-
kość tego funduszu zwiększyła się aż o 46%. 

Łącznie w pięcioletnim okresie 2018-2022 do dyspo-
zycji sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli 
postawiono kwotę bliską 4 mln złotych. 

Większość funduszy sołeckich/osiedlowych w 2022 
roku planowana jest na organizację spotkań i warsz-
tatów o charakterze sportowo-rekreacyjnym, eduka-
cyjnym, hobbystycznym i kulturalnym. O przezna-
czeniu środków decydują bezpośrednio mieszkańcy, 
podejmując uchwałę podczas wrześniowych zebrań. 

Na co jeszcze można przeznaczać 
fundusze sołeckie?

Wachlarz przedsięwzięć, jakie mogą być realizowane 
z funduszu sołeckiego/osiedlowego, jest bardzo sze-
roki. Z jednej strony mogą być to zadania umożliwia-
jące rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, 
z drugiej zaś – aktywizujące i integrujące mieszkań-
ców. Muszą być zgodne z katalogiem zadań własnych 
gminy, strategią rozwoju i wpływać na poprawę wa-
runków życia mieszkańców. Nie ma więc przeszkód, 
aby różnorodność zadań wpisywanych w fundusz so-
łecki/osiedla była jak największa.

Małgorzata Pachecka, 
wójt gminy Michałowice

Z roku na rok rosną środki na fundusz sołecki i osiedlowy.
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10 września Rada Sołecka omówiła propozycje rozdysponowania funduszu 

sołeckiego Pęcic Małych na 2022 r. To kwota aż  71 830,08 zł. Pieniądze zosta-

ną przeznaczone na organizację: 

- warsztatów i  wydarzeń związanych z  działalnością kulturalną – 20 000 zł

- imprez i  spotkań świątecznych – 17 000 zł

- zakup biletów i  wejściówek na wydarzenia związane z  kulturą – 11 000 zł

- zajęć i  warsztatów sportowo-rekreacyjnych – 13 000 zł

Pozostałą część kwoty, czyli około 10 800 zł, sołectwo przeznaczy na zakup 

materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji imprez przewidzianych 

w funduszu sołeckim. Mieszkańcy uzupełnili także wnioski o zakup piłek do 

pilatesu i narysowanie linii kortu tenisowego na boisku.

3 września 2021 r. mieszkańcy zdecydowali, iż fundusz sołecki w  wysokości 

38 505,93 zł zostanie przeznaczony na:

- organizację zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z   działalno-

ścią kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego 

w  tym: warsztaty, zajęcia, naukę tańca, koncerty, występy, wyjazdy 

– 9 505,93 zł

- organizację imprez/spotkań świątecznych aktywizujących mieszkań-

ców, w  tym m.in. pikniki, mikołajki, andrzejki, imprezy karnawałowe 

i świąteczne, potańcówki, sprzątanie świata – 11  000,00 zł

- zakup biletów/wejściówek na wydarzenia związane z  działalnością 

kulturalną – 14 000,00 zł

- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w  tym m.in. zumba, fi t-

ness, pilates, joga – 4  000,00 zł    

2 września 2021 r. mieszkańcy zdecydowali, iż przyszłoroczny fundusz sołec-

ki, który wynosi 89 340,90 zł zostanie przeznaczony na:

- imprezy integrujące mieszkańców – 35  000,00 zł

- zakup biletów do teatru – 15  000,00 zł

- zajęcia sportowo-rekreacyjne – 15  000,00 zł

- teatrzyki dla dzieci – 5  000,00 zł  

- koncerty – 15  000,00 zł

- zakupy do świetlicy – 4  340,90zł

6 września mieszkańcy podjęli uchwałę w  sprawie środków funduszu sołec-

kiego, który w 2022 r. wyniesie 89 340,90 zł, a jego przeznaczenie przedsta-

wia się następująco:

- 59 340,00 zł na organizację warsztatów, teatrzyki, koncerty, pikniki, 

festyn, wyjazdy, spotkania aktywizujące itp.  

- kwota 17 700,00 zł na organizację: imprez, zajęć i warsztatów sportowo-

-rekreacyjnych, w tym m.in. zumba, pilates 

- kwota 9 300,00 zł na zakupy przemysłowe przeznaczone na organiza-

cję zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną, pozna-

waniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, pikników, 

zakup biletów, wejściówek itp, a wśród nich: nagrody w konkursach, 

artykuły niezbędne do przygotowania i wydania posiłków regenera-

cyjnych, środki czystości

- kwota 3  000,90 zł na zakupy spożywcze stanowiące posiłki regenera-

cyjne podczas m.in. pikników, warsztatów, festynów, spotkań miesz-

kańców związanych z działalnością sołectwa Opacz-Kolonia

SPRAWY 
OBYWATELSKIE

Opacz Mała

38 505,93 zł

Sołectwo Komorów

Opacz-Kolonia

Pęcice Małe

89 340,90 zł

89 340,90 zł

71 830,08 zł
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6 października 2021 r. mieszkańcy podjęli decyzję o przeznaczeniu funduszu so-

łeckiego na 2022 r., który wynosi 89 000,00 zł, na następujące zadania:

- Zajęcia sportowe – pilates, joga, streching - około 22 000 zł

- Imprezy okolicznościowe, warsztaty dla dzieci, pikniki – około 59 000 zł

Pozostała część kwoty ma  zostać przeznaczona na różne zakupy pomocnicze 

związane z realizacją zadań.

8 września 2021 r. mieszkańcy podjęli decyzję o przeznaczeniu funduszu so-

łeckiego na 2022 r., który wynosi 56 284,77 zł, na następujące zadania: 

- Warsztaty, zajęcia, naukę tańca, teatrzyki koncerty, występy, wyjazdy 

– 33 284,00 zł

- Organizację spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji (m.in. prelekcje, 

animacje fi lmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.) – 5 000,00 zł

- Organizację imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pik-

niki, imprezy świąteczne i karnawałowe potańcówki itp.) – 10 000, 00 zł

- Organizację zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością 

kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, or-

ganizację spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, organizację imprez, 

spotkań świątecznych i aktywizujących – 4 500,00 zł

- Zakup biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z dzia-

łalnością kulturalną – 13 000,00 zł

- Organizację imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. 

pilates, fi tness, zumba, joga, krav maga, itp.) – 10 500,00 zł

15 września 2021 r. mieszkańcy podjęli decyzję o przeznaczeniu funduszu sołec-

kiego na 2022 r., który wynosi 89 304,90 zł na następujące zadania:

- organizację pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń z działalnością kulturalną 

oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców so-

łectwa – 25 000,00 zł

- zakupy przemysłowe przeznaczone na organizację pikników, zajęć, warsz-

tatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem 

kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców sołectwa – 8 000,00 zł

- zakupy spożywcze stanowiące posiłki regeneracyjne przeznaczone na orga-

nizację pikników, zajęć, warsztatów i  wydarzeń związanych z  działalnością 

kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla miesz-

kańców sołectwa – 6 000,00 zł

- zakupy biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalno-

ścią kulturalną sołectwa Reguły – 11 000,00 zł

- organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla miesz-

kańców sołectwa – 22 000,00 zł

- zakupy przemysłowe związane z organizacją imprez, zajęć i warsztatów spor-

towo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa – 2 000,00 zł

- zakupy spożywcze stanowiące posiłki regeneracyjne podczas organizacji im-

prez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa 

– 2 500,00 zł

- zakup wraz z montażem urządzeń małej architektury na terenie parku w Re-

gułach [stoły do gier planszowych, ogniska wraz siedziskami itp.] – 9 000,00 zł

- zakup rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie świetlicy w  Regułach 

[stoły piknikowe, talerze, szklanki, sztućce, siedziska itp.] – 3 840,90 zł

9 września 2021 r. mieszkańcy podjęli decyzję o przeznaczeniu funduszu so-

łeckiego na 2022 r. w kwocie 40 650,11 zł. Niemal połowa kwoty - 20 000 zł 

- została zarezerwowana na remont kapliczki, pozostałe 20 650,11 zł miesz-

kańcy zaproponowali, żeby przeznaczyć na imprezy okolicznościowe z okazji:

- Dnia Kobiet – 1000 zł

- Dnia Dziecka – 5000 zł

- andrzejek – 3500 zł

- Wigilii – 2500 zł

- mikołajek – 5000 zł

- zakupy spożywcze – 1500 zł

- warsztaty – 2150,11 zł

SPRAWY 
OBYWATELSKIE

Reguły

89 304,90 zł

Sokołów

40 650,11 zł

Pęcice

56 284,77 zł

Michałowice Osiedle

89 000,00 zł
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21 września 2021 r. mieszkańcy podjęli decyzję o przeznaczeniu funduszu sołec-
kiego na 2022 r., który wynosi 77 637,24 zł, na następujące zadania: 
- organizację warsztatów, teatrzyków, pikników, koncertów, festynów, wyjazdów 
i spotkań aktywizujących i integrujących mieszkańców – 55 000,00 zł
- realizację imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych – 15 000,00 zł
- zakupy przemysłowe związane z  organizacją zajęć i  warsztatów związanych 
z działalnością kulturalną – 5 000,00 zł
- zakupy przemysłowe związane z  organizacją zajęć i  warsztatów związanych 
z działalnością kulturalną – 2 637,24 zł

7 września 2021 r. mieszkańcy podjęli decyzję o przeznaczeniu funduszu so-

łeckiego na 2022 r., który wynosi 89 340,90 zł, na następujące zadania:

- organizację zajęć i warsztatów kulturalnych – 37 846,34 zł

- organizację spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji – 1 500 zł

- organizację imprez okolicznościowych, np. zabawy choinkowej, an-

drzejkowej czy pikników – 22 000 zł

- organizację zajęć i warsztatów sportowych – 23 670 zł

Pozostała część kwoty, czyli 4 324,56 zł, przeznaczona zostanie na niezbęd-

ne zakupy, np. produkty spożywcze czy przemysłowe związane z organizacją 

zajęć.

SPRAWY 
OBYWATELSKIE

Nowa Wieś

89 340,90 zł

Michałowice-Wieś

77 637,24 zł

29 września 2021 r. mieszkańcy podjęli decyzję o przeznaczeniu funduszu 

sołeckiego na 2022 r., który wynosi 92 000,00 zł, na organizację:

- Warsztatów, zajęć, nauki tańca, teatrzyki, koncertów, występów, wy-

jazdów – 23 840,90 zł 

- Organizację spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji (m.in. prelekcje, 

animacje fi lmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.) – 14 000,00 zł

- Organizację imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. 

pikniki, imprezy karnawałowe, potańcówki, sprzątanie świata itp.) – 

16 000,00 zł

- Organizację zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością 

kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, or-

ganizację spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, organizację imprez, 

spotkań świątecznych i aktywizujących – 3 000,00 zł

- Usługi związane z pielęgnacją i wykonaniem nasadzeń roślinnych – 

5 000,00 zł

- Organizację imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. 

pilates, fi tness, zumba, joga, itp.) – 27 500,00 zł

Komorów Osiedle

92 000,00 zł

22 września 2021 r. mieszkańcy podjęli decyzję o przeznaczeniu funduszu sołec-
kiego na 2022 r., który wynosi 25 730,18 zł, na następujące zadania:

– Organizację zajęć związanych z kulturą – 2 700 zł
– Pikniki – 6 000 zł
– Zakup biletów – 7 000 zł
– Imprezy sportowe – 4 000 zł
–  Pozostała część pieniędzy przeznaczona została na zakupy pomocnicze.

Mieszkańcy zaproponowali przeniesienie kwoty 5 tys. zł z pikników na remont 
fi gurki na rogu ul. Ks. Woźniaka i Gromadzkiej.

Suchy Las

25 730,18 zł

16 września 2021 r. mieszkańcy podjęli decyzję o przeznaczeniu funduszu osie-
dlowego na 2022 r. w kwocie 89 340 zł na zadania:

- Imprezy sportowe 30 500 zł
- Wydarzenia i imprezy kulturalne 34 000 zł
- Spotkania okolicznościowe 9 000 zł

Pozostała część kwoty funduszu osiedla została zaplanowana na zakupy prze-
mysłowe i spożywcze.

Granica Osiedle

89 340,00 zł
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Finał zbiórki odbył się 27 października 2021 r. w cen-
trum handlowym „Nowa Stacja” w Pruszkowie. Nasi 
mieszkańcy byli bardzo hojni – zebrali aż 300 worków 
z ubraniami, butami oraz maskotkami. Dziękujemy!

Akcję wsparły:
Szkoła im. Jana Pawła II w Michałowicach
Szkoła im. M. Dąbrowskiej w Komorowie
Szkoła im. M. Kopernika w Nowej Wsi
Przedszkole Gminne w Michałowicach
Biblioteka im. Z. Herberta w Michałowicach
Biblioteka im. M. Dąbrowskiej w Komorowie
Biblioteka w Nowej Wsi

Zbiórka na szczytny cel

Cały dochód ze zbiórki został przekazany dla dzieci ze 
spektrum autyzmu ze szkoły „Przylądek” w Parznie-
wie oraz sfinansowanie produkcji filmu „Zobaczyć Li-
li”, ukazującego prawdziwe życie osoby z autyzmem.

Wszystkim darczyńcom i  placówkom  wspierającym 
akcję SZAFOWANIE serdecznie dziękujemy!

Fundacja Różowa Skrzyneczka zwraca uwagę, że 21% 
uczennic w Polsce musi opuścić lekcje z powodu bra-
ku podpaski. W prosty sposób można to jednak zmie-
nić. Dlatego do akcji dołączyła gmina Michałowice.  

Skrzyneczki w Michałowicach

W różowych skrzyneczkach można znaleźć darmowe 
podpaski i tampony. Jak informuje strona fundacji: 
„Działamy zgodnie z zasadą: weź, jeśli potrzebujesz, 
zostaw, jeśli masz nadmiar!”. 

W szkołach na terenie gminy Michałowice zainstalo-
wano 15 różowych skrzyneczek. Sześć skrzyneczek 

trafi do szkoły w Michałowicach, sześć do Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, zaś trzy do 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi.

SPRAWY  
OBYWATELSKIE

Zobaczyć autyzm czyli SZAFOWANIE

Różowe skrzyneczki w szkołach

Za nami finał zbiórki „Zobaczyć autyzm” czyli SZAFOWANIE, którą wspierała gmina Michałowice. 

15 różowych skrzyneczek trafi do szkół na tere-
nie gminy Michałowice. Celem akcji jest walka 
z wykluczeniem menstruacyjnym.

Do zbiórki mieszkańców dołączyli też znani artyści. Cały do-
chód zostanie przekazany dzieciom ze spektrum autyzmu ze 
szkoły „Przylądek” w Parzniewie 

Weź, 

jeśli potrzebujesz.

Podziel się,

jeśli masz nadmiar.
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Nowy Lokalny Program Piecowy cieszył się w tym ro-
ku dużym zainteresowaniem. W 2021 r. wpłynęła re-
kordowa liczba wniosków o wymianę pieca – aż 105, 
podpisano 100 umów. Do 30 listopada zrealizowano 96 
wymian kopciuchów, co oznacza, że tylko w tym roku 
zniknęło z naszej gminy 97 wysokoemisyjnych pieców. 
W ciągu 4 lat trwania programu wymiany pieców zli-
kwidowano łącznie 243 kopciuchy.

Dotacja z góry

Na pewno zasługą tak dużej liczby złożonych wniosków by-
ła nowa odsłona programu oraz jego promocja. W tym roku 
mieszkańcy na wymianę pieca węglowego otrzymywali do-
tację z góry, tj. przed zakupem pieca, zaraz po podpisaniu 

umowy. Nowa forma udzielania dotacji przyszła z pomocą 
osobom, dla których wydatek na kocioł stanowiłby zbytnie 
obciążenie budżetu domowego. 

Inną zachętą był działający od początku tego roku Lokalny 
Program Osłonowy, czyli program dopłat do systemu ogrze-
wania dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy, 
którzy w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania 
z wysokoemisyjnego (węglowego) na niskoemisyjny pono-
szą zwiększone koszty grzewcze lokalu. Mieszkańcy, którzy 
wymienili piece, mogą również skorzystać z ulgi termomo-
dernizacyjnej. W jej poczet można również wliczyć (oprócz 
prac związanych z termomodernizacją) wymianę kotłów na 
paliwo stałe.

Czyste Powietrze

Warto nadmienić, że do tych statystyk dochodzą jeszcze be-
nefi cjenci programu rządowego Czyste Powietrze, w którym 
mieszkańcy mogą otrzymać dotację nie tylko na wymianę 
pieca, ale również na termomodernizację, docieplenie stro-
pów czy wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej. Od maja 
2020 r. program Czyste Powietrze można łączyć z gminnym 
programem wymiany pieców, np. otrzymać dotację na piec 
w Lokalnym Programie Piecowym, a dotację na jego montaż 
lub kotłownię gazową z programu Czyste Powietrze. Wielu 
benefi cjentów naszego programu skorzystało z tej możli-
wości dzięki powstałemu w gminie w tym roku punktowi 
konsultacyjnemu programu Czyste Powietrze, gdzie można 
złożyć wniosek do programu. Nieliczna część mieszkańców 
wymienia ogrzewanie we własnym zakresie, bez starania 
się o dofi nansowanie ze strony gminy czy programu Czyste 
Powietrze. Jest to konieczne np. w sytuacji, gdzie z powodu 
problemów z nieuregulowanym prawem własności nie mo-
żemy wymiany zrealizować z dotacji.

Zdążyć przed 2023 r.

Wzrasta również świadomość mieszkańców w kwestii 
wpływu jakości powietrza na zdrowie oraz znajomość 

Działania antysmogowe 
– chronimy powietrze!
Rekordowa liczba usuniętych kopciuchów przełoży się na lepszą jakość powietrza w gminie Michało-
wice. Podsumowanie programu wymian pieców węglowych – edycja 2021.

287
(wg założenia Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji do 2024 r.)

2018 r.
zrealizowane 
wymiany pieców

2019 r.
zrealizowane 
wymiany pieców

2020 r.
zrealizowane 
wymiany pieców

2021 r.
zrealizowane 
wymiany pieców

41

56

96

24
3

50
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przepisów uchwały antysmogowej, według której czas 
na wymianę bezklasowych pieców na opał stały mija za 
rok. Po 1 stycznia 2023 r. użytkowanie tych kotłów będzie 
niedozwolone. 5 lat później, tj. do 1 stycznia 2028 r. będzie-
my musieli wymienić kotły na węgiel lub drewno klasy 3 
lub 4. Mobilizujący wpływ miała także przeprowadzana 
na terenie gminy inwentaryzacja indywidualnych źródeł 
ciepła oraz konieczność składania przez mieszkańców de-
klaracji źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków, gdzie należało wskazać źródło ogrzewania. 

Co zyskujemy?

Rezultat likwidacji kotłów węglowych i zamiana ich na 
bardziej ekologiczne kotły gazowe to m.in. redukcja emisji 
wprowadzanych do atmosfery, w tym powodujących szereg 
poważnych schorzeń pyłów PM10 i PM2,5.  Wymiana wyso-

koemisyjnego kotła węglowego to czystsze powietrze w na-
szej gminie i w efekcie lepsze zdrowie jej mieszkańców.

Dokładne dane dotyczące liczby pieców węglowych jeszcze 
eksploatowanych na terenie gminy, poznamy po zakończo-
nej inwentaryzacji źródeł ciepła, która odbywała się w tym 
roku. Dzięki tym danym będziemy mogli m.in. zaplanować 
budżet przeznaczony na realizację programu na kolejne la-
ta.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych 
uzyskaniem dofi nansowania do wymiany pieca do zapo-
znania się ze szczegółami Lokalnego Programu Piecowe-
go, które są dostępne na stronie www.piece.michalowice.
pl oraz ze szczegółami Lokalnego Programu Osłonowego: 
www.michalowice.pl/lpo. Zapraszamy również do kontaktu 
telefonicznego pod nr. 22 350 91 91 wew. 238. 

Zachęcamy do zapoznania się z gminnym „Raportem 
z działań antysmogowych”. Raport został opublikowany 
9 listopada 2021 r. na stronie internetowej gminy.

Powietrze czystsze o 243 wymienione kopciuchy!

20
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– 96– 96– 56– 56 – 50– 50
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Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że sektor budowlany 
i remontowy odpowiada za 36% wytwarzanych  od-
padów w Unii Europejskiej. Odpady budowlane i re-
montowe około stwarzają realne problemy, z którymi 
muszą sobie radzić gminy. Coraz częściej dochodzi 
do nielegalnego pozbywania się tego typu odpadów, 
które trafiają do lasów, na pobocza dróg i tereny nie-
zabudowane. Taki sposób na pozbywanie się gruzu 
budowlanego jest niedopuszczalny oraz karany man-
datem. W naszej dotychczasowej praktyce prawie 
zawsze udawało się, we współpracy z policją, ustalić 
właściciela porzuconego gruzu.

700 ton gruzu!

Duża ilość odpadów budowlanych i remontowych 
– przekazywanych przez mieszkańców do PSZOK-u 
– generuje dla gmin wysokie koszty odbioru i uty-
lizacji. W dalszej kolejności przekłada się to na wy-
sokość ponoszonej przez wszystkich mieszkańców 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi. W tym roku do listopada do PSZOKu w Regu-
łach trafiło niemal 700 ton odpadów remontowych 
i budowlanych, za co gmina zapłaciła 400 tysięcy 
złotych1. 

Zlecając firmie prowadzenie prac remontowych pa-
miętajmy, że to ona jest wytwórcą odpadów budow-
lanych takich jak: gruz, stare okna, drzwi, kafelki, 
deski i itp. i na niej ciąży obowiązek ich zabrania 
oraz przekazania do utylizacji. Pozwalając, aby fir-
my budowlane, po wykonanym zleceniu zostawia-
ły odpady na terenie remontowanej posesji, miesz-
kańcy ponoszą w istocie podwójny koszt, zawarty 
w opłacie za wykonanie usługi remontopwe oraz 
w opłacie za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Rosną koszty gospodarki odpadami i mniej 
pieniędzy zostaje w budżecie na inwestycje.

Jedynie mieszkańcy gminy, którzy wykonują drobne 
remonty własnymi siłami mają prawo do odwiezienia 
odpadów do PSZOKu

Gruz można wykorzystać 
powtórnie

Wiele osób używa gruzu do tworzenia ścieżek oraz 
drenażu, utwardzenia podjazdu lub drogi dojazdowej.

Co jednak w momencie, gdy gruzu jest tak dużo, że 
nawet gdybyśmy obdarowali nim działki sąsiadów to 
i tak by jeszcze sporo zostało? Wtedy możesz próbo-
wać oddać gruz za darmo i wystawić go na portalach 
z ogłoszeniami. Wiele osób chętnie przyjmie gruz 
i wykorzysta go do swoich celów.

Postępując w ten sposób stajemy się czynnym uczest-
nikiem tzw. gospodarki obiegu zamkniętego, czyli 
minimalizujemy zużycie surowców i wielkość (ilość) 
odpadów oraz emisję i utratę energii. Taka zamknięta 
pętla procesów pozwala na ponowne wykorzystywa-
nie przedmiotów, wydłuża  ich życie.

Autorzy są pracownikami Referatu Ochrony  
Środowiska Urzędu Gminy Michałowice

1  400 tys. zł to przybliżony koszt wykonania kanalizacji w niejednej gminnej ulicy.

Rady na odpady  
– co zrobić z gruzem?
Nie warto płacić podwójnie za wywóz gruzu. Zachęcamy do wykorzystania go w ramach gospodarki 
o obiegu zamkniętym lub przypomnienia firmom remontowym o obowiązku przekazania odpadów do 
utylizacji. 

Agnieszka Bazga, Szymon Kubicki

W rezultacie  
zapotrzebowania 
energetycznego 

budownictwa wytwarzane 
jest 36% całkowitej  

emisji CO2 
w Unii Europejskiej

Rocznie generuje ponad 
0,6 miliarda ton 
odpadów, tj. 36% 

łącznej ilości odpadów.
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Usuwamy wraki samochodów
Na terenie naszej gminy miesięcznie jest lokalizowanych około 5 nowych porzuconych wraków pojaz-
dów, które zamiast trafić do stacji demontażu stwarzają zagrożenie i psują estetykę.

Referat ochrony środowiska wspólnie z policją po-
dejmują wszelkie możliwe działania, aby te pojazdy, 
które zostały wycofane z eksploatacji, były usuwane 
przez ich właścicieli.

Sprawcy poszukiwani

Dotarcie do właścicieli tych pojazdów jest trudne, 
ponieważ sprawcy podczas pozostawiania pojazdu 
usuwają wszelkie ślady identyfikacyjne, takie jak ta-
blice rejestracyjne, hologram na przedniej szybie lub 
numer VIN.

Usuwanie wraków

Powszechną praktyką, jaką zauważamy w naszej gmi-
nie, jest kupowanie starych, zużytych pojazdów przez 
pracowników sezonowych. Pojazdy te, mimo obowią-

zujących przepisów, nie są rejestrowane przez nowych 
właścicieli, którzy po zakończeniu sezonowych prac 
wyjeżdżają porzucając stare samochody np. w lasach 
lub na drogach oddalonych od terenów zamieszkanych. 
To stanowi dodatkowe utrudnienie w ustaleniu spraw-
ców – nawet jeśli uda się to zrobić, często są to obcokra-
jowcy, którzy przebywają poza granicami Polski.

Zgłoś wrak auta

Mimo tych trudności, udaje nam się sukcesywnie 
ustalać osoby odpowiedzialne za pojazdy i skutecznie 
doprowadzić do usuwania wraków. 

Są to ważne działania na rzecz środowiska naturalne-
go. Opuszczone auta nie tylko zaburzają estetykę, ale 
mogą zaszkodzić ekosystemowi. 

Dlatego Referat Ochrony Środowiska zachęca do zgłasza-
nia obecności wraków na terenie naszej gminy pod nu-
merem (22) 350-91-11 lub dzwoniąc na policję 22 753 40 45.

Wraki samochodów pozostawione  
na terenie gminy Michałowice
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Krzysztof Pietrusiak
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Sześćdziesięciolecie i pięćdziesięciolecie pożycia mał-
żeństwa to wspaniałe rocznice. Tak piękny jubileusz 
był doskonałą okazją do spotkania, które 21 czerwca 
odbyło się w urzędzie gminy. Mimo, że nadal obowią-
zują ograniczenia związane z pandemią, to spotkanie 
było uroczyste i wzruszające. Powróciły wspomnienia, 
chwile i obrazy z dawnych lat.

Szanownym jubilatom słowa uznania i  podziękowa-
nia za przykład dla młodszych pokoleń, przykład do-
brego i kochającego się małżeństwa przekazała wójt 
Małgorzata Pachecka.

Medale prezydenta RP oraz  gratulacyjne dyplomy 
i kwiaty wraz z panią wójt wręczali: Beata Rycerska 
– przewodnicząca Rady Gminy Michałowice,  Maciej 
Polarczyk – wiceprzewodniczący Rady Gminy Micha-
łowice oraz Mateusz Pietrzak – przewodniczący Mło-
dzieżowej Rady Gminy Michałowice. 

Jubilaci obchodzący 60-lecie 
pożycia małżeńskiego:

Felicja i Roman Filemonowie
Helena i Bolesław Makułowie
Michalina i Jan Pałyskowie

Anna i Józef Skoneccy
Eugenia i Tadeusz Sierakowie

Jubilaci obchodzący 50-lecie 
pożycia małżeńskiego:

Zenobia i Zbigniew Balcerzakowie
Mieczysława i Henryk Bargielowie
Barbara i Jerzy Dugałowie
Mirosława i Stanisław Durawowie
Irena i Adam Gdakowie
Wiesława i Zbigniew Góreccy
Zuzanna Dorota i Andrzej Grzywaczewscy
Elżbieta i Paweł Jankiewiczowie
Teresa i Andrzej Olszewscy
Gabriela Porębska-Rodak i Krzysztof Rodak
Teresa i Gustaw Rudawscy

Po części oficjalnej przyszedł czas na mniej oficjalną, 
w której oprócz okolicznościowego tortu, nie zabrakło 
także przepisu na udane małżeństwo.

Według szanownych jubilatów, w przepisie tym mu-
szą się znaleźć trzy rzeczy: miłość, zaufanie i cierpli-
wość. To jednak nie wszystko, gdyż bez umiejętności 
dzielenia się z drugą osobą  tym, co mamy, nie osią-

Pary na medal
Wręczyliśmy medale za długoletnie pożycie małżeńskie mieszkańcom gminy Michałowice. Wyróżnie-
nie przyznał Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Medal otrzymało szesnaście par.
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gnie się kompromisu – w tak długim związku jest to 
umiejętność kluczowa.

Wszystkim jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia 
wielu kolejnych lat wspólnego życia w  zdrowiu, radości 
i  wzajemnej miłości. Życzymy również rodzinnego ciepła 
i pogody ducha.

Odznaczenie Medal za  Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

jest przyznawane parom, które co najmniej 50 lat przeżyły 
w jednym związku małżeńskim. Odznaczenie nadaje prezy-
dent RP, na wniosek wojewody, który kieruje otrzymane od 
gmin dokumenty złożone przez samych zainteresowanych 
bądź rodziny. W naszej gminie wniosek wraz ze skróconym 
odpisem aktu zawarcia związku małżeńskiego oraz ksero-
kopiami dowodów osobistych składane są w Urzędzie Gmi-
ny Michałowice – stanowisko spraw obywatelskich.
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Siłownia pamięci
Ćwiczenia do treningu umysłu – 2

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 11 lat wspieramy i upowszechniamy skuteczne roz-
wiązania problemów społecznych oraz dbamy o aktywi-
zację obywateli w życiu publicznym.

„Siłownia Pamięci” to projekt przygotowany z myślą 
o grupowych treningach umysłu dla seniorów oraz in-
dywidualnych ćwiczeniach w warunkach domowych – 
szczególnie potrzebnych teraz, w okresie, kiedy powin-
niśmy pozostawać w domach.

DRZEWA

4 PORY ROKU DRZEWA
Stań na prostych nogach, w miejscu, w którym swo-
bodnie możesz ruszać rękami. Twoje ręce powinny 
swobodnie zwisać wzdłuż tułowia. Delikatnie zaciśnij 
dłonie w pięści, weź głęboki wdech i unoś przy tym 
nieśpiesznie ręce prosto nad głowę. Wypuść powietrze 
przez nos. Potem powoli otwórz dłonie (ciągle trzyma-
jąc ręce wyciągnięte nad głową), tak jak otwierają się 
pąki kwiatów na kwitnących, wiosennych drzewach. 
Wykonaj kilka ruchów całych rąk, przechylając je nad 
głową raz na lewo, raz na prawo – tak, jakby to letni 
wiatr delikatnie przechylał konary drzewa. Zatrzymaj 
ruchy rąk – niech znów będą wyprostowane nad gło-
wą. Na przemian poruszaj palcami dłoni, a potem po-
woli opuść ręce przed sobą lub na boki ciągle ruszając 
przy tym palcami dłoni. Wyobraź sobie, że to jesienne 
liście opadające z drzewa. Na koniec niech Twoje dło-
nie znów swobodnie zwisają wzdłuż ciała. Jeśli masz 
ochotę – powtórz ćwiczenie 2 razy.

CIEKAWOSTKA
Najstarszym drzewem w Polsce jest cis Henryk, 
który rośnie w Henrykowie Lubańskim na Dol-
nym Śląsku. Wiek drzewa to prawie 1300 lat!

Źródło: https://turystyka.wp.pl/pomniko-
we-drzewa-w-polsce-najstarszy-dab-w-pol-
sce-ma-760-lat-6096771673784961a

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

CO W DRZEWIE PISZCZY?
Spróbuj wypisać 10 wyrazów, z liter tworzących na-
zwę drzewa ŚWIERK POSPOLITY. Wyrazy, które wy-
piszesz mogą składać się z dowolnej liczby liter. Przy-
kładem ukrytego wyrazu może być: polik. Pamiętaj, 
że słowa mogą być w dowolnej, poprawnej formie 
gramatycznej (niekoniecznie muszą to być wyłącznie 
rzeczowniki w mianowniku). Jeśli będzie Ci dobrze 
szło, postaraj się zapisać ich więcej niż 10.
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„365 DRZEW” CECYLII MALIK

Przeczytaj i zapamiętaj jak najwięcej informacji z tek-
stu zaczerpniętego ze strony internetowej Cecylii Ma-
lik (współczesnej, polskiej artystki), w którym opisuje 
jedno ze swoich artystycznych działań związanych 

z fotografią i drzewami. Pod cytowanym fragmentem, 
znajdują się pytania o fakty dotyczące jej przedsięwzię-
cia. Postaraj się na nie odpowiedzieć bez spoglądania 
do tekstu. Ciekawe ile rzeczy udało Ci się zapamiętać.

„365 Drzew” – opis projektu

Od 25 września 2009 codziennie wspinałam się na inne drzewo. Akcja trwała 
równo rok, czyli 365 kolejnych dni, w czasie których zdobyłam 365 drzew, za 
każdym razem inne. Mieszkam w Krakowie, tak, że większość drzew pochodziło 
z Krakowa i okolic. Zdjęcia dokumentujące performens [od red. czyli inaczej ak-
cję/działanie artystyczne] tworzą pewnego rodzaju kalendarz, pamiętnik poka-
zujący upływ czasu i zmiany pór roku.

Inspiracją projektu jest moja ulubiona książka, Italo Calvino pt. „Baron Drze-
wołaz” – Cosimo 12 letni włoski baron po pewnej kłótni z ojcem, wchodzi na 
drzewo i postanawia nie zejść już nigdy na ziemię. Baron Drzewołaz dotrzymuje 
postanowienia. Cała książka to [...] pełna humoru i niezwykłych, zmysłowych 
opisów przyrody historia przygód dziejących się na drzewach. Cosimo zbuntował 
się i był w tym konsekwentny. Ja też traktuję swoją akcję jako małą rebelię. Re-
zultatem projektu jest 365 barwnych fotografii. [...]

Projekt „365 Drzew” miał zakończenie na Dębie Wolności na krakowskich Plan-
tach. Zdobycie drzewa było performensem, któremu towarzyszyła projekcja 
wszystkich zdjęć pokazujących cały projekt. Publiczność, przyjaciele i przypad-
kowi przechodnie wspólnie świętowali zdobycie ostatniego drzewa i wytrwanie 
w tak trudnym postanowieniu podczas wieczornego pikniku pod Dębem.

Źródło: http://www.cecyliamalik.pl/drzewa/d-opis.html

1. Kiedy Cecylia Malik zaczęła swoją akcję artystyczną?

2. Jak długo trwało przedsięwzięcie artystki?

3. Jaki jest tytuł książki, która zainspirowała ją do codziennego wspinania się na drzewa?

4. Jakiej narodowości jest główny bohater powieści autora Italo Calvino?

5. Ile lat miał Cosimo, kiedy pokłócił się z ojcem?

6. W jakim mieście w Polsce mieszka artystka?

7. Ile fotografii jest rezultatem projektu artystki?

8. Jak nazywało się ostatnie drzewo, na które wspięła się Cecylia Malik w ramach swojego artystyczne-

go projektu?

9. Gdzie uczczono zakończenie projektu?

10. W jaki sposób uczczono zakończenie projektu?



| Michałowice | listopad/grudzień 202138

DZIAŁ SENIORA

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
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
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Spacer wśród drzew

Wybierasz się na spacer wśród drzew – odgadnij, 
jakie różne gatunki napotkasz po drodze. Twoja 
trasa wiedzie przez sad owocowy, las liściasty 
i las iglasty. W każdym z tych miejsc rosną po 3 
różne gatunki drzew, a Twoim zadaniem jest od-

tworzenie ich nazw z rozsypanych liter. Dla uła-
twienia pierwsza litera nazwy jest pogrubiona, 
a przy ostatniej jest znak gwiazdki. 

Przykładowo z liter: A* O C L H, można ułożyć 
olcha.

Drzewo życia – centrum świata

W mitologiach różnych kultur centrum świata 
wyznacza Drzewo Życia (łączące ludzi, podzie-
mia i niebiosa). Twoim zadaniem jest dotarcie do 
Drzewa Życia. Znajdź ścieżkę wiodącą do centrum 
świata, czyli… po prostu narysuj trasę wiodącą do 
środka labiryntu.

Kiedy Cecylia Malik zaczęła swoją akcję artystyczną?
Jak długo trwało przedsięwzięcie artystki?
Jaki jest tytuł książki, która zainspirowała ją do codziennego wspinania się na
drzewa?
Jakiej narodowości jest główny bohater powieści autora Italo Calvino?
Ile lat miał Cosimo kiedy pokłócił się z ojcem?
W jakim mieście w Polsce mieszka artystka?
Ile fotografii jest rezultatem projektu artystki?
Jak nazywało się ostatnie drzewo, na które wspięła się Cecylia Malik w
ramach swojego artystycznego projektu?
Gdzie uczczono zakończenie projektu?
 W jaki sposób uczczono zakończenie projektu?

Pytania do tekstu:
 
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
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W mitologiach różnych kultur centrum świata wyznacza Drzewo Życia (łączące
ludzi,  podziemia i niebiosa). Twoim zadaniem jest dotarcie do Drzewa Życia.
Znajdź ścieżkę wiodącą do centrum świata, czyli….po prostu narysuj trasę
wiodącą do środka labiryntu.

DRZEWO ŻYCIA - CENTRUM ŚWIATA

PYTANIE NA KONIEC

Czy masz jakieś miłe wspomnienie z drzewem? Jak byś je opowiedział/a komuś
znajomemu?

OWOCOWY SAD
 
J  Ń *  Ł  B  O  A

L  M  R  E  A *  O  

R  E  E  I  C  Ś  Z  N  A *
 
LAS LIŚCIASTY
 
Z  S  A *  L  O

T  A *  O  O  P  L

A *  E  R  B  I  Z  W
 
LAS IGLASTY
 
D  O  J  A *  Ł

S  S  N  O  A *

O  R  W *  D  E  Z  M

Wybierasz się na spacer wśród drzew – odgadnij, jakie różne gatunki napotkasz
po drodze. Twoja trasa wiedzie przez sad owocowy, las liściasty i las iglasty. 
W każdym z tych miejsc rosną po 3 różne gatunki drzew, a Twoim zadaniem jest
odtworzenie ich nazw z rozsypanych liter. Dla ułatwienia pierwsza litera nazwy
jest pogrubiona, a przy ostatniej jest znak gwiazdki. 
Przykładowo z liter: A* O C L H, można ułożyć olcha.

Z E S T A W  ĆW I C Z EŃ  3

STRONA 5

SPACER WŚRÓD DRZEW

PYTANIE NA KONIEC

Czy masz jakieś miłe wspomnienie z drzewem? Jak byś je opowiedział/a komuś
znajomemu?

OWOCOWY SAD
 
J  Ń *  Ł  B  O  A

L  M  R  E  A *  O  

R  E  E  I  C  Ś  Z  N  A *
 
LAS LIŚCIASTY
 
Z  S  A *  L  O

T  A *  O  O  P  L

A *  E  R  B  I  Z  W
 
LAS IGLASTY
 
D  O  J  A *  Ł

S  S  N  O  A *

O  R  W *  D  E  Z  M

Wybierasz się na spacer wśród drzew – odgadnij, jakie różne gatunki napotkasz
po drodze. Twoja trasa wiedzie przez sad owocowy, las liściasty i las iglasty. 
W każdym z tych miejsc rosną po 3 różne gatunki drzew, a Twoim zadaniem jest
odtworzenie ich nazw z rozsypanych liter. Dla ułatwienia pierwsza litera nazwy
jest pogrubiona, a przy ostatniej jest znak gwiazdki. 
Przykładowo z liter: A* O C L H, można ułożyć olcha.

Z E S T A W  ĆW I C Z EŃ  3

STRONA 5

SPACER WŚRÓD DRZEW
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Pytanie na koniec

Czy masz jakieś miłe wspomnienie z drzewem? 
Jak byś je opowiedział/a komuś znajomemu?

Odpowiedzi

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
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
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 25 września 2009 roku
 365 dni, czyli rok
 Baron Drzewołaz
 włoskiej
 12
 Krakowie
 365
 Dąb Wolności
 na krakowskich Plantach
  Wspólnym piknikiem połączonym
z pokazem wszystkich fotografii
wykonanych w ramach
całorocznego projektu artystki.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

ZESTAW ĆWICZEŃ 3

STRONA 6

ODPOWIEDZI

CO W DRZEWIE PISZCZY?

„365 DRZEW” CECYLII MALIK

OWOCOWY SAD: jabłoń, morela, czereśnia
LAS LIŚCIASTY: olsza, topola, wierzba
LAS IGLASTY: jodła, sosna, modrzew

SPACER WŚRÓD DRZEW

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

Przykładowe słowa (nie jest to pełna lista wyrazów, jaką można utworzyć z liter 
w słowach: świerk pospolity): 
śpiworek, polityk, popiwek, perski, popity, powiek, świekr, świrek, wskroś
klops, kropy, listy, rewir, topos, wieko, wirek, kier, krew, krwi, leki, lipy, pory, proś, świr
teki, wiek, wieś, wsie, kir, kiś, kos, kry, lis, rok, ryś, typ, wir, wrety, we

DRZEWO ŻYCIA



zapraszamy zainteresowane osoby do skorzystania z nieodpłatnych 
porad prawnych udzielanych w ramach realizacji programu polityki 

senioralnej gminy Michałowice na lata 2021-2024

KONSULTACJE PROWADZĄ PRAWNICY KANCELARII OWIW LEGAL OSTROWSKI WOŁYNIEC I WSPÓLNICY 
ADWOKACI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PORADY UDZIELANE SĄ:
w każdy poniedziałek od godz. 13.30-15.30,

MIEJSCE:
Dzienny Dom Seniora w Komorowie, ul. Ceglana 2D

porady prawne
dla seniorów

z Gminy Michałowice

Porady prawne organizowane zgodnie z zasadami bezpieczenstwa związanymi z COVID-19.

Małgorzata Pachecka Wójt Gminy Michałowice,
 zachęca seniorów do korzystania z porad prawnych

bezpłatne

d
la

senioró
w

Krzyżówka nie tylko dla seniorów!

DZIAŁ SENIORA
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W wycieczce brali udział: Daniel Wolborski, Sylwia 
Dyrek, Emilia Łokietek 7A, Małgorzata Sowińska 7A, 
Maciej Kaszewski 7C, Szymon Kwieciński 7C, Nicola 
Jędrzejczyk 7D, Karol Kamiński 7D, Agata Kuczewska 
8A, Maja Kiersnowska 8A, Hanna Ogińska 8B, Domi-
nika Sierhej 8B, Agata Jankowska 8C, Milena Koch 8C, 
Tomasz Bodzan 8D, Maciej Małecki 8D. Teraz także wy 
możecie poznać historie tych patriotów.

Maria Dąbrowska (1889-1965). Była powieściopisar-
ką, dramatopisarką. Otrzymała nominację do Nagro-
dy Nobla w dziedzinie literatury w 1939 r., 1957 r., 1959 
r., 1960 r. i 1965 r. za powieść ,,Noce i dnie” (1931-1934). 
2 października 1944 r. Dąbrowska trafiła do obozu 
przejściowego w Pruszkowie. Wróciła do Warszawy 3 
lutego 1945 r., ale jej mieszkanie zostało splądrowane. 
22 listopada 1956 r. Maria Dąbrowska nabyła w Ko-
morowie przy ul. Słowackiego 7 działkę z domem. Po 
jej śmierci powstała tam biblioteka, a w maju 1972 r. 
szkoła w Komorowie otrzymała jej imię.

Aleksander Ludwik Janowski (1866-1944). Był pro-
fesorem, geografem, współzałożycielem Polskiego To-

warzystwa Krajoznawczego. „Wycieczki po Kraju” to 
ilustrowany przewodnik po Królestwie Polskim, który 
opublikował. Do Komorowa trafił z pruszkowskiego 
obozu przejściowego Dulag 121 w październiku 1944 r. 

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości 9 listopada 2021 r. odwiedziliśmy Cmentarz 
Powązkowski (Stare Powązki) i groby osób związanych z Komorowem oraz Pęcicami, które pracowały 
na rzecz Polski i o nią walczyły. 

Lekcja historii i lokalnego aktywizmu – młodzież odwiedziła groby wybitnych mieszkańców regionu

Emilia Łokietek, Małgorzata Sowińska
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Zmarł 14 października 1944 r. Pochowany na cmentarzu Rady Głównej 
Opiekuńczej na tzw. „Zieleńcu”. Ekshumowany 17 października 1947 r. 
W 1971 r. na terenie komorowskiej szkoły stanął pamiątkowy głaz upa-
miętniający miejsce pochówku Aleksandra Janowskiego.

Henryk Kotoński (1903-1985). Harcerz, uczestnik wojny polsko-bol-
szewickiej 1919-1920, działacz oświatowy, społecznik. Ukończył Semi-
narium Nauczycielskie w Jędrzejowie. Był kierownikiem w szkole w Ko-
morowie w latach 1937-1972. Dzięki jego staraniom w 1970 r. otworzono 
nowy budynek szkolny w Komorowie.

Waldemar Melentowicz ps. Kupść (1927-2014). Podczas Powstania 
Warszawskiego strzelec w plutonie 426 w IV Obwodzie „Grzymała” War-
szawskiego Okręgu AK. Był uczestnikiem bitwy pęcickiej 2 sierpnia 1944 
r. Swój szlak bojowy zakończył w Komorowie.

Tadeusz Apolinary Wenda (1863-1948). Był polskim inżynierem komu-
nikacji, głównym projektantem i kierownikiem budowy portu Gdynia. 
Powstało siedem koncepcji takiego portu. Ósmą pod koniec 1920 r. zgło-
sił Wenda i zrobił to bezpłatnie. W kwietniu 1923 r. nastąpiło otwarcie 
„Tymczasowego Portu Morskiego i Schroniska dla Rybaków” w Gdyni. 
W 1939 r. Tadeusz Wenda nabył dom w Komorowie (obecny adres ul. Klo-
nowa 16) i w tym miejscu przetrwał wojnę. 

Jedną z ważnych postaci historycznych dla naszej lokalnej społeczno-
ści jest Maria Krassowska, zwana też Majką lub Kasztanem (1928-1944). 
Jej mama również była zaangażowana w wojnę, brała udział w obronie 
Lwowa w 1918 r., za co otrzymała Odznakę Honorową „Orlęta”. Kiedy 
Marysia miała 3 lata, wraz z rodzicami przeprowadziła się do Komoro-
wa, do domu przy ulicy Słowackiego 10. Majka ukończyła żeńską szkołę 
Wandy Szachtmajer na warszawskiej Ochocie. Uroczyste otwarcie szkoły 
odbyło się w roku 1932. Wtedy został zarejestrowany statut Fundacji im. 
Wandy Szachtmajer i dwie szkoły prowadzone przez tę fundację: szkoła 
powszechna oraz gimnazjum i liceum humanistyczne. Szkoła poświęcała 
dużo uwagi kształtowaniu u młodzieży patriotyzmu, umiejętności życia 
w zespole, szacunku do każdej pracy i poczucia odpowiedzialności pań-
stwowej. Ważnym aspektem wpajanym uczennicom była tolerancja reli-
gijna. Uczennice wydawały własną gazetkę szkolną ,,Koniczynkę”. Majka 
wstąpiła do 16. Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Leśna hufca Ochota. Bra-
ła udział w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka w 1. kompanii 4. 
Zgrupowania „Gurt” na terenie 1. Obwodu AK „Radwan”. Majka zmarła  

Maria Dąbrowska

Aleksander Janowski

Henryk KotońskiMłodzież szkolna dba o pamięć znamienitych postaci naszego regionu
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1 sierpnia 1944 r. w wyniku rany zadanej w brzuch, gdy 
biegła udzielić pomocy medycznej rannemu koledze.

Wanda z Posseltów Szachtmajerowa (1880-1959) to pol-
ska pedagog, nauczycielka, założycielka i przełożona 
Szkół Fundacji im. Wandy z Posseltów Szachtmajerowej.

Siostrą Wandy była Irena Posselt ps. Mila, Janina 
(1893-1975). Pedagog, nauczycielka, dyrektor gim-
nazjum i liceum żeńskiego im. Wandy z Posseltów 
Szachtmajerowej. Żołnierz Armii Krajowej w IV Ob-
wodzie ,,Grzymała” (Ochota) Warszawskiego Okręgu 
AK – Wojskowa Służba Ochrony Powstania.

Dziewczęta ze szkoły sióstr Posselt chodziły w charakte-
rystycznych zielonych mundurkach. W jego skład wcho-
dziła zielona spódniczka, biała bluzka z marynarskim 
kołnierzem, ciemnozielony beret z czarnym pomponem, 
a także odpowiednio zaprojektowany strój sportowy. 
Znakiem szkoły była koniczynka, a jej uczennice by-
ły nazywane szachtmajerkami. Do szkoły uczęszcza-
ły dziewczęta z różnych środowisk. Szkoła rozwijała 
w uczennicach postawę patriotyczną, zamiłowanie do 
pracy społecznej i przyrody własnego kraju, a także to-
lerancji religijnej, np. na życzenie rodziców lekcje religii, 
oprócz katolickiej, prowadzili specjalnie zatrudnieni 
przedstawiciele innych wyznań. W czasie II wojny świa-
towej, gdy wojsko niemieckie zarekwirowało budynek 
szkoły na szpital wojskowy, w skrzydle mieszkalnym bu-
dynku działała nadal szkoła – oficjalnie żeńskie kursy 
krawiecko-bieliźniane, ale w rzeczywistości prowadzo-
no tajne nauczanie, realizując normalny program gim-
nazjum i liceum z końcowym egzaminem maturalnym. 
W czasie Powstania Warszawskiego w budynku szkoły 
stacjonowała wysunięta placówka oddziału powstań-
czego Ochoty „Gustaw-Pobóg” i działał szpital powstań-
czy. 5 sierpnia 1944 r. siostry Posseltówny, Irena i Wanda 
wraz z rodzinami, opuszczają Warszawę i docierają do 
Komorowa. Próbują odtworzyć swoją pracę nauczy-
cielską. W komorowskiej willi Jasna, w latach 1945-46, 
działały: warszawskie gimnazjum i liceum Fundacji im. 
Wandy z Posseltów Szachtmajerowej. Prowadzono tam 
nauczanie niewielkich grup młodzieży na poziomie 
gimnazjum i liceum, kończone maturami. Istniały też 
komplety klas 1-3 szkoły powszechnej. 

Naszemu wyjazdowi przyświecały słowa marszałka 
Józefa Piłsudskiego: Z szanowania wzajemnego wy-
pływa moc wielka w chwilach trudnych. Odwiedzi-
liśmy groby ludzi o różnych poglądach politycznych, 
wyznających różne religie lub ateistów, ale kierują-
cych się w swojej pracy dbałością o losy Ojczyzny i jej 
młodego pokolenia.

 
Emilia Łokietek, Małgorzata Sowińska,  

uczennice kl. 7, Szkoły Podstawowej  
im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

Zdjęcia ze zbiorów Daniela Wolborskiego  
oraz ze stron 1944.pl, dzieje.pl, armiakrajowa.org.pl
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Muzeum dumą szkoły 
w Nowej Wsi

W Dzień Edukacji Narodowej, 14 października 2021 r. 
odbyło się uroczyste otwarcie Małego Muzeum Histo-
rycznego, które mieści się w siedzibie Szkoły Podsta-
wowej im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi. 

Początek historii muzeum

Początki działalności Małego Muzeum Historycznego 
sięgają 2005 r. To właśnie wtedy, podczas Dni Sportu 
w  gminie Michałowice zorganizowanych w  Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi, mieszkańcy mo-
gli zobaczyć wystawione niewielkie zbiory muzealne. 
Szczególnym zainteresowaniem rodziców uczniów 
cieszyły się dwie tary do prania, maglownica, gramo-
fon, waga na listy, płyty analogowe i unikatowe płyty 
pocztówkowe. Pojawiła się wówczas idea powstania 
muzeum w szkole. Konieczny był apel do mieszkańców 
o podarowanie eksponatów dla przyszłej placówki.

Ogromny odzew sprawił, że do pracowni historycznej 
trafiły przedmioty o  różnym przeznaczeniu i  warto-
ści, m.in. dzienniczek ucznia z  1935 r. Wśród grona 
darczyńców pojawili się także żołnierze IV Obwodu 
Ochoty Armii Krajowej, pochodzący nie tylko z gminy 
Michałowice.

Zbiór pamiątek mieszkańców

Siedziba Małego Muzeum Historycznego znajduje się 
na ostatnim piętrze w  szkole podstawowej w  Nowej 
Wsi. Podczas Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 
uroczystość otwarcia placówki. Wśród gości byli: Mal-
gorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, radni, 
nauczyciele, muzealnicy oraz uczniowie i ich rodzice.

Po oficjalnym otwarciu goście przystąpili do zwiedza-
nia muzeum. Uczestnicy wydarzenia poznali historię 
szkoły oraz OSP w Nowej Wsi na podstawie życiory-

Otwarcie Małego Muzeum Historycznego w szkole w Nowej Wsi, czyli lekcja historii z uczniami w roli 
kustoszy wystaw.

Mieszkańcy Nowej Wsi zbierali artefakty do Muzeum Hisotrycznego 
przez 16 lat.
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sów hrabiego Jakuba Ksawerego Aleksandra Potoc-
kiego i Władysława Kamelskiego.

Co zobaczymy w muzeum?

Dział dotyczący Rajdu Pecickiego i Rajdu po Kamie-
nistej Drodze pokazuje historię rajdów szkolnych 
w  albumach oraz  publikacje. W  zbiorach znajduje 
się kolekcja znaczków rajdów rodzin powstańczych 
oraz  wspomnienia świadków historii – powstań-
ców: Wojciecha Cygańskiego, Zdzisława Macieja 
Michalskiego i  Bohdany Kraszewskiej-Domańskiej. 
W dziale można zobaczyć zdjęcia z Powstania War-
szawskiego. Fotografie przekazał Zdzisław Michal-
ski. W gablocie znajduje się powstańcza opaska, dar 
Jana Glury.

W dziale „Militaria” można obejrzeć eksponaty związa-
ne z wojną, m.in.: hełm, łuski, lornetki oraz akcesoria 
niezbędne w życiu codziennym żołnierzy. W zbiorach 
znajdują się także zdjęcia polskich żołnierzy w atelier 
w Wilnie z 1930 r. i w atelier w Blackpool z 1940 r.

Dział „Pasje” odzwierciedla pasje uczniów, m.in.: fila-
telistykę, filumenistykę i czytelnictwo („Białe Kruki”).

W dziale „Fonografia” odwiedzający znajdą sprzęty 
do odtwarzania muzyki takie jak magnetofony ka-
setowe, szpulowe, gramofony, w tym słynny adapter 
„Bambino” oraz nośniki, czyli kasety, taśmy, płyty 
analogowe (pocztówkowe, single i longplaye), a także 
radia oraz tranzystory.

W dziale „Edukacja i  Sport” można obejrzeć histo-
ryczne przybory szkolne i  sprzęty sportowe, m.in.: 
słynny drewniany piórnik, obsadki, stalówki, tablicz-
ki do pisania, tornister, liczydła, zeszyty, podręczni-

ki, drewniane narty, łyżwy, rakiety tenisowe, wrotki. 
W zbiorach muzeum znajdują się maszyny do pisania. 
Kilka tygodni temu uczeń szkoły podstawowej w No-
wej Wsi przekazał oryginalną maszynę PREDOMU 
w skórzanej walizce z kartą gwarancyjną, paragonem 
i zapasową kalką.

W dziale „PRL” znajdują się przedmioty codziennego 
użytku z pokoju i kuchni z minionego okresu, m.in. 
młynki do mielenia, żelazka, naczynia z  podpisem 
„Społem”, „GS”, pralka Frania, wyroby Porcelitu 
Pruszkowskiego oraz opakowania np. czekoladki We-
dla jako wyrób czekoladopodobny.

Dział „Etnografia” zabiera zwiedzających w  podróż 
po świecie wiejskim. Można tu obejrzeć m.in. sierpy, 
pogrzebacze, grabie drewniane, maselnice, maglow-
nice, a nawet... żelazka z duszą.

Młodzi kustosze wystawy

Małe Muzeum Historyczne funkcjonuje dzięki 
uczniom-kustoszom. Pracują oni w ramach koła mu-
zealnego. Nieoceniony wkład w  działalność placów-
ki wnoszą również mieszkańcy gminy Michałowice, 
którzy przekazali historyczne przedmioty, ocalając je 
przed zapomnieniem.

Muzeum codziennie mogą odwiedzać  uczniowie 
szkoły. Będzie ono także czynne podczas dni otwar-
tych w nowowiejskiej szkole.  

***

Opracowano na podstawie tekstu Elżbiety Gąsior, na-
uczycielki historii w Szkole Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Nowej Wsi i pomysłodawczyni muzeum.
Dziękujemy! 



projektu uchwały 
krajobrazowej 

KONSULTACJE 
SPOŁECZNE

Małgorzata Pachecka Wójt Gminy Michałowice 
Od 8 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r. wyłożony jest do publicznego wglądu 
projekt uchwały krajobrazowej. Zachęcamy do zapoznania się z jego zapisami 
i odniesienia się do nich. 

 

Projekt uchwały dostępny jest: 
W Urzędzie Gminy Michałowice,  Reguły - ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
W formie elektronicznej  - link znajduje się na stronie internetowej gminy (www.michalowice.pl) 
oraz tutaj jako QR kod, który trzeba zeskanować aparatem telefonu. 

Projekt uchwały 
krajobrazowej

 
oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika,wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

miejsce: Urząd Gminy Michałowice w Regułach, 
al. Powstańców Warszawy 1 - sala multimedialna 

10 stycznia
(poniedziałek) godz. 16:00

w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze),
pocztą - na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@michalowice.pl
na adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Michałowice na platformie 
ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

 

Uwagi do 28 stycznia 2022 r.

/zgłaszanie uwag i sugestii/

Dyskusja 
publiczna

Z powodu pandemii prosi-
my o sprawdzanie informa-
cji dotyczących spotkania, 
w szczególności terminu, 
daty i godziny. Dopusz-
cza się zmianę formuły 
spotkania otwartego na 
dyskusję online, o czym 
mieszkańcy zostaną poin-
formowani za pośrednic-
twem odrębnego obwiesz-
czenia, publikowanego na 
bip.michalowice.pl.
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Ta sportowa impreza przyciąga co roku co raz więcej 
mieszkańców. Okazuje się, że uczestnikami półmara-
tonu można nazwać także kibiców, którzy z wielkim 
zaangażowaniem dopingowali zawodników na tra-
sie. Sportowa impreza staje się jedną z tradycji naszej 
gminy.

Przyrodnicze trasy

Tegoroczne trasy poprowadzono ścieżkami leśnymi 
na terenie leśnictwa Sękocin, a start i meta zlokalizo-
wane były na parkingu w Suchym Lesie. Oczywiście, 
jak przystało na profesjonalne wydarzenie sportowe, 
trasy zostały przygotowane z dużą starannością i do-
kładnością. Nie sposób było się zgubić na leśnych 
duktach, które dla biegaczy były oznaczone co 1 km.

W jednym z  wywiadów zapowiadających trzeci już 
półmaraton i bieg na 5 km „Lasy nad Utratą” pani wójt 
Małgorzata Pachecka mówiła: – Bardzo się cieszę, że 
formuła zorganizowanego biegu po uroczych leśnych 
duktach przypadła do gustu mieszkańcom i gościom 
naszej gminy. Stąd decyzja o organizacji kolejnej edy-
cji wydarzenia, które stało się naszą sportową trady-
cją i biegową wizytówką. 

Wyniki zmagań

18 września, punktualnie o godz. 10, pani wójt Małgo-
rzata Pachecka wystartowała biegaczy, którzy rywali-
zowali na dystansie 5 km. Już po nieco ponad osiem-
nastu minutach na mecie zameldowali się pierwsi 
zawodnicy z niemal identycznym czasem. Zaledwie 5 

III półmaraton  
„Lasy nad Utratą”
W tegorocznym półmaratonie „Lasy nad Utratą” i biegu na 5 km wystartowało 225 biegaczek i bie-
gaczy. 

SPORT
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sekund dzieliło Mateusza Zarębę od drugiej na mecie 
Elizy Galińskiej. To był pasjonujący finisz.

Po rywalizacji na 5 km przyszedł czas na wyzwanie 
z dystansem 21,0975 km. Do biegu zgłosiło się aż 127 
zawodniczek i zawodników. Biegacze mieli do poko-
nania 4 pętle, w  trakcie których przygotowany był 
dla  nich bufet z  napojami i  odżywczymi przekąska-
mi. Dystans półmaratonu najszybciej pokonał Tomasz 
Mikulski, osiągając czas 01:21:45. Dodajmy, że pan To-
masz został zwycięzcą półmaratonu „Lasy nad Utra-
tą” drugi raz z rzędu.

Emocje i  świetna atmosfera udzielała się nie  tylko 
zawodnikom, ale i  kibicom, którzy z radością witali 
sportowców, gdy ci przekraczali linię mety. 

Medale nie były jedynymi nagrodami, które czekały 
na biegaczy. Nasi lokalni (i nie  tylko) sponsorzy, jak 
zawsze, chętnie angażują się w to sportowe wydarze-
nie. W  trakcie uroczystej ceremonii, w  której udział 
wzięli: wójt Małgorzata Pachecka, przewodnicząca 
rady gminy Beata Rycerska oraz komandor biegu Ra-
dosław Chlebicki, wręczono zwycięzcom statuetki 
i nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, 
a także najszybszym biegaczom z gminy Michałowi-
ce oraz w pięciu kategoriach wiekowych kobiet i męż-
czyzn.

Najlepsze czasy mieszkańców 
gminy

Wśród biegaczy na dystansie 5 km najszybszą miesz-
kanką gminy Michałowice była Ewa Roman, a naj-
szybszym biegaczem Patryk Tkacz. Natomiast jedną 

z  najstarszych biegaczek biegu na 5 km była miesz-
kanka naszej gminy, pani Grażyna Okrasa, która szli-
fowała formę na środowych zajęciach plenerowych 
dla seniorów. Gratulujemy i jesteśmy z Was dumni!

Najszybszymi mieszkańcami gminy w  półmaratonie 
[21,0975 km] byli: Anna Koba i  Krzysztof Dąbkow-
ski, trenujący w lokalnej grupie biegowej „Rozbiega-
ne Michałowice” pod okiem Julity Koteckiej-Nerek 
oraz Krzysztofa Wójcika, którzy tuż przed startem obu 
dystansów poprowadzili rozgrzewkę i  zmotywowali 
wszystkich zawodników do biegu.

Pełne wyniki dostępne na stronie gminy w zakładce 
aktualności/wydarzenia sportowe: michalowice.pl 
oraz entretiming.pl.

Zrobiliśmy to razem!

Ogromne gratulacje dla wszystkich biegaczy trzeciej 
edycji półmaratonu i biegu na 5 km „Lasy nas Utra-
tą”. Szczególne podziękowania składamy wolontariu-
szom, sponsorom nagród i współorganizatorom tego 
jakże niezwykłego wydarzenia. 

Partnerami i  fundatorami wspierającymi III edycję 
biegów „Lasy nad Utratą” byli: Orka Team z Komoro-
wa, Restauracja U Ochmanów z Opaczy-Kolonii, Ma-
gazyn 5 z Michałowic, Specjalistyczne Centrum Reha-
bilitacji Vita, Grupa Progress – Ubezpieczenia, Knauf 
Polska, Apteka Centralna w  Michałowicach, Apteka 
Ostoja w Komorowie i Thalgo Poland. 

Współorganizatorami wydarzenia byli: Stowarzysze-
nie Przyjazne Jutro, Ekobrygada, Koło Kobiet Kre-
atywnych w  Suchym Lesie i  Akademicki Związek 
Sportowy Warszawa.
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Zawody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem na-
szych mieszkańców, a także zapaleńców rowerowych 
spoza gminy.

Do Reguł, gdzie znajdowało się rowerowe miastecz-
ko, tłumnie przybyły całe rodziny. Zarówno dzieci jak 
i rodzice mogli zmierzyć się wyścigach rowerowych.

Silna reprezentacja mieszkańców

Do wyboru były 4 dystanse: Hobby – 5,2 km, Fit – 20,5 
km, 0,5 Pro – 40 km oraz Pro – 54 km. Dla najmłod-
szych przygotowana była dodatkowa trasa, na której 
dopingowała dzieci rybka MiniMini. Wszystkie malu-
chy dostały specjalne nagrody, a po wyścigach razem 
zaprowadziły rybkę do akwarium.

W imprezie rowerowej wzięło udział łącznie 304 
uczestników, w  tym blisko 40 mieszkańców gminy 
Michałowice. Na królewskim dystansie bezkonkuren-
cyjny był Karol Sładek (czas 01:51:58) – mieszkaniec 
gminy Michałowice. Na dystansie 0,5 Pro spośród 
pań najszybciej (czas 01:44:23) trasę pokonała Pauli-
na Jach, natomiast wśród panów triumfował Michał 
Morawski, który potrzebował 01:29:46, by dojechać 
do mety w Regułach.

Najlepsze trasy terenowe

Finał tegorocznej odsłony Cisowianka Mazovia 
MTB Marathon w gminie Michałowice wyglądał 
naprawdę spektakularnie. Według relacji uczest-

Cisowianka Mazovia MTB 
Marathon w Michałowicach
17 października na terenie gminy Michałowice odbył się finał Cisowianka Mazovia MTB Marathon, 
największej imprezy sportowej w powiecie pruszkowskim. 

SPORT

Chwila przed startem zawodników

Zamana Group
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ników trasy były świetnie przygotowane. Chwalo-
no szczególnie leśne trasy, zahaczające o  strome 
podjazdy czy urwiste zjazdy. Dystanse Pro i 0,5 Pro 
przebiegały aż  przez  4 gminy: Michałowice, Nada-
rzyn, Brwinów oraz Podkowa Leśna. Nie mogło być 
zresztą inaczej, skoro do współpracy przy jej plano-
waniu Cezary Zamana zaprosił Marka Długołęckie-
go z Komobike – mieszkańca Komorowa, lokalnego 
zapaleńca kolarstwa górskiego, który zna na tym 
terenie każdą górkę i  każdy podjazd. Dzięki znajo-
mości okolicznych terenów przygotowana trasa do-
starczyła wielu wyzwań oraz pozytywnych doznań 
wszystkim zawodnikom.

– Wieńczący ten sezon maraton w  Michałowicach 
był maratonem szczególnym – mówi Cezary Zama-
na, dyrektor sportowy Cisowianka Mazovia MTB 
Marathon. – Tym większe podziękowania kieruję do 
pani wójt gminy Michałowice Małgorzaty Pachec-
kiej za udostępnienie pomieszczeń budynku urzędu 
gminy oraz pobliskich terenów. Jednocześnie słowa 
uznania kieruję również do partnerów z samorządu 
gminy Michałowice, którzy pomogli w  przeprowa-
dzeniu tych wyjątkowych zawodów – podkreśla mi-
łośnik jednośladów z Komorowa. 

Specjalne podziękowania za pomoc oraz wsparcie 
w organizacji zawodów kierujemy do Komisariatu 
Policji z Michałowic i Pruszkowa; Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej z  Nowej Wsi oraz  Nadleśnictwa Choj-
nów.

Zawody były dofinansowane z budżetu gminy Michało-
wice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

Cisowianka Mazovia MTB Marathon to odbywają-
cy się od 17 lat cykl maratonów MTB dla pasjona-
tów sportów rowerowych. Pomysłodawcą, dyrek-
torem sportowym i  dobrym duchem Mazovii jest 
Cezary Zamana, kolarski mistrz Polski oraz trium-
fator Tour de Pologne z 2003 roku, który wykorzy-
stuje swoje sportowe wieloletnie doświadczenie 
w  tworzeniu zawodów przyjaznych dla rowerzy-
stów o  zróżnicowanym poziomie umiejętności, 
dzięki czemu na listach startowych nie brakuje 
dzieci i  młodzieży, kobiet i  seniorów ani zapalo-
nych miłośników MTB, poświęcających na trenin-
gi każdą wolną chwilę.

Tekst: Zamana Group 
Autor zdjeć Zbigniew Kowalski, źródło Zamana Group
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Mieszkanka Michałowic Malina Ożóg i mieszkanka 
Granicy Zuzanna Zabrzygaj to zawodniczki karate, 
z których możemy być dumni. 

Wicemistrzyni świata

Malina trenuje karate odkąd skończyła 5 lat. Na tre-
ning trafiła dzięki pasji starszej siostry. Trafiła na tre-
nera, który dostrzegł w niej talent i charakter do tego 
sportu. Na pierwszy obóz sportowy musiała pojechać 
z… mamą Martą Ożóg, gdyż była za młoda na takie 
zgrupowania, organizowane przez IKE. Malina od 

2016 roku ćwiczy w International Karate Association 
Poland. Szkoła ta została założona przez dwóch braci 
Jacka i Krzysztofa Chałupków w 2014 r. Przez pierwsze 
4 lata ćwiczyła u Jacka Chałupki, następnie z powodu 
covid i zamknięcia warszawskiego dojo, przeszła do 
grupy Krzysztofa Chałupki w Raszynie. Przez krótki 
moment szkoliła się także w michałowickiej szkółce 
karate. 

Po roku kształcenia w Raszynie zdobyła zielony pas 
i dwie belki, co dało jej możliwość wyjazdu na Mi-
strzostwa Świata organizowane przez Międzynaro-
dową Federację Karate. W tych zawodach startowało 
1500 zawodników w różnych kategoriach wiekowych. 

Malina i Zuzanna -  
mistrzynie karate
Mistrzynie karate z gminy Michałowice sięgają po światowe laury! Malina Ożóg i Zuzanna Zabrzygaj 
mają za sobą ważne osiągnięcia – mistrzostwo świata i Europy.

SPORT

Zuzanna Zabrzygaj

Malina Ożóg
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Z Rumunii Malina przywiozła dwa srebrne medale 
Kumite (rodzaj walki), zarówno w sparingach indywi-
dualnych, jak i w walkach drużynowych.      

Co to znaczy dla mamy? – Że ma drugiego zawodnika 
w domu, że przeżywa te same nerwy. Że świat kręcić 
wokół gór i snowboardu. Że dzieci nie ślęczą przed 
komputerem. Łatwo się uczy dzieci szacunku do in-
nych, szacunku do pracy nad sobą, jak dziecko ma ta-
ką zajawkę – mówi Marta Ożóg. 

– Ten sport to moja pasja. Cieszę się za każdym razem, 
kiedy idę na trening. To jest też miejsce spotkań z przy-
jaciółmi. Mój trener jest moim mentorem. Uczę się 
przede wszystkim samoobrony – to ważne, by móc się 
obronić w niebezpiecznej sytuacji, gdyby ktoś mnie za-
atakował. Kiedy wchodzę na matę, opada stres i jestem 
skupiona na pokonaniu przeciwnika – mówi Malina. 

Mistrzyni Europy 

Zuzanna Zabrzygraj zdobyła tytuł mistrza Europy 
w karate tradycyjnym WTKF, WFF oraz WTKU. Zawo-

dy odbyły się 5-6 października w Katowicach.

Zuzanna Zabrzygraj to 15-letnia mieszkanka Grani-
cy oraz  uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. 
Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie. Graniczanka na 
co dzień trenuje w Karate Klub Pruszków pod okiem 
senseia Jerzego Szcząchora. Młoda zawodniczka 
podczas tegorocznych Mistrzostw Europy  w Kara-
te Tradycyjnym WTKF, WFF oraz  WTKU w  Katowi-
cach zdobyła aż 3 złote medale.

W rozgrywkach rywalizowali ze sobą sportowcy z 21 
krajów. Zawodnicy reprezentowali  federacje  WTKF, 
WFF i WBKA.

Podczas mistrzostw Zuzanna Zabrzygraj wystartowa-
ła w 3 konkurencjach. Zdobyła złote medale w swojej 
kategorii wiekowej:

I miejsce w kumite  indywidualnym WFF

I miejsce w kumite drużynowym WFF

I miejsce w kumite indywidualnym WTKU

Gratulujemy Zuzi i Malinie oraz  życzymy dalszych 
sukcesów!

WYDARZENIA

II Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Michałowice 
(16 października 2021 r. SP w Nowej Wsi).



✂

Kapliczka maryjna w Suchym Lesie, ul. Księdza Michała Woźniaka. Autor grafiki: Dariusz Madaj
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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 fi rm: 
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. Profi laktyki
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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